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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončil čas prázdnin a dovolených, školákům nastal čas učení a nám dospělým opět
nastávají povinnosti, od kterých jsme si dva
měsíce odpočinuli. Zahájení školního roku
dostalo letos v naší městské části ještě větší
punc důležitosti než obvykle. Žáky prvních
tříd totiž přišel podpořit primátor statutárního města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.
Spolu se mnou a vedením ZŠ přivítal prvňáčky nejen slovy, ale i malými dárky. Popřál jim
šťastný vstup do školy a rodičům pevné nervy
při prvních školních krůčcích jejich dětí. Pan
primátor svou návštěvou jasně podtrhnul
význam naší městské části v rámci celého
města Brna.
V době, kdy čtete toto vydání Listů, proběhlo na Zastupitelstvu Jihomoravského kraje
projednávání a schvalování Zásad územního
rozvoje (ZÚR). Vedení městské části se jednání zúčastnilo a hájilo zájmy městské části,
především nesouhlas s rozlohou a umístěním
průmyslových zón v Tuřanech. O průběhu
a výsledku tohoto jednání Vás budu informovat v příštích Listech.
Již nyní se ale chci s Vámi podělit o dvě dobré zprávy k tématům, na něž se mě při setkání
na radnici či na ulicích často ptáte. Tou první
je, že 22. srpna 2011 bylo vydáno rozhodnutí Evropské komise v Bruselu, kterým byla
schválena finanční podpora z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti ve výši zhruba 7,8 mil. EUR na stavbu
„Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“,
jejíž součástí je i „Dostavba kanalizace Brno,
Tuřany“. V průběhu měsíce září projedná Rada
města Brna zadání veřejné zakázky na zhoto-
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vitele stavby a výkon správce stavby. Lze předpokládat, že výběr zhotovitele bude uzavřen
začátkem roku 2012. V návaznosti na nabídku
vítězného uchazeče bude upraven harmonogram postupu výstavby. Z uvedeného vyplývá, že dlouho očekávaná dostavba kanalizace
začne na jaře roku 2012. S průběhem akce Vás
budu pravidelně seznamovat. Druhou dobrou
zprávou je, že po dlouhých peripetiích získala
stavba „Stavební úpravy křižovatky Kaštanová
- Popelova - Vinohradská“ právoplatné územní
rozhodnutí. V návaznosti na to, schválila Rada
města Brna zpracovatele dokumentace pro
stavební povolení. Jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka firmy VIAPONT s.r.o., jež
má projekt odevzdat nejpozději do března
příštího roku. Zahájení dlouho očekávané
úpravy křižovatky se předpokládá ve druhé
polovině roku 2012.
Dále se zmíním o průběhu oprav našich
školských zařízení:
MŠ V Aleji - rozšíření sociálních zařízení,
výměna vchodových dveří, část podlahových krytin a vymalování prvního patra
(splněno dle termínu),
MŠ Holásecká - stavební úpravy, zateplení
pláště budovy, střechy, rozšíření sociálních
zařízení s ohledem na počet dětí v této školce (splněno dle schválených termínů tak,
aby nebyl ohrožen začátek školního roku),
ZŠ Měšťanská - práce na opravě střechy
probíhají podle schváleného harmonogramu,
ZŠ Dvorecká - oprava střechy, výměna
krovu a střešní krytiny, vzhledem ke stavu
střechy a technologie výstavby posunut
termín dokončení,

MŠ U Lípy - vzhledem k technickému stavu a posouzení statika, kdy hrozilo uzavření
školky, musela městská část přerušit práce
a nechat vypracovat projekt. V měsíci říjnu
znovu zahájíme práce tak, aby měla školka
nový krov, který v budoucnu umožní půdní vestavbu za použití dosavadní (nedávno
vyměněné) krytiny.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál slunečné babí léto a příjemné podzimní dny.
Aleš Jakubec, Váš starosta

„Mateřinky“ v novém školním roce
Prázdniny skončily a ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok i v mateřských školách v naší městské části. Během letních měsíců některé
„školičky“ prošly větší či menší rekonstrukcí, stavební úpravy se dotkly především budovy na Holásecké, která dostala nový spojovací
krček, okna a fasádu do ulice, ve školce byl zvýšen počet toalet a umývadel pro děti a opravena střecha, a dále V Aleji – zde jsou nové
vstupní dveře, podlahové krytiny na chodbách a byla navýšena kapacita sociálních zařízení. V budově odloučeného pracoviště Mateřské
školy Holásecká, které se nachází ve Dvorskách na Zapletalově ulici, je nově vymalováno a díky spolupráci obětavých rodičů se na zdech
objevily i podoby pohádkových bytostí.
Kapacita všech mateřských škol v Brně-Tuřanech je zcela naplněna, celkem je od 1. září navštěvuje 181 dětí. A na co se mohou děti v nejbližších měsících těšit?
MŠ Holásecká
Největší mateřská škola v naší městské části
v budově na Holásecké nabízí dvě oddělení,
Ježečků a Zajíčků, pro děti od tří do pěti let,
předškoláci pak navštěvují třídu Medvídků. Odloučené pracoviště ve Dvorskách na
Zapletalově ulici disponuje jedním smíšeným
oddělením.
Během září a října navštíví školku s pohádkovým představením Maňáskové divadlo
Šikulka, své čáry-máry předvede kouzelník
Katonas a pro děti i rodiče se bude konat
v rámci prevence proti rýmě přednáška s divadelním představením. V listopadu se pak děti
mohou těšit do divadla na pohádku Princezna
je hloupá Madla, na tradiční Cestu za kouzelným světýlkem spojenou s představením pro
rodiče a také návštěvu loňských „absolventů“,
letošních prvňáčků, kteří se přijdou podělit
o své zážitky z „opravdové“ školy.

mateřské školy také podílet na společenské
události: 8. října s pásmem básniček a písniček
vystoupí na tuřanské radnici u příležitosti vítání občánků.
MŠ V Aleji
Nejmenší mateřskou školu v naší městské
části, „jednotřídku“ v Holáskách, navštěvuje
letos 22 dětí, z toho 5 předškoláků a 11 žáčků,
kteří nastoupili do školky poprvé.

Pro ty nejmenší je připraven pozvolný adaptační program, kdy s nimi zpočátku zůstávají
ve školce část doby i maminky. Na všechny
pak čeká tradiční Drakiáda a v říjnu Dýňobraní, oblíbená podzimní dílnička, na níž se
každoročně podílejí i rodiče. A až budou dny
opravdu krátké, vydají se děti po vzoru pohádkových Broučků na vycházku s rozsvícenými
lampiony.
Lucie Žáková

MŠ U Lípy Svobody
Mateřská škola v Brněnských Ivanovicích má
dvě smíšené třídy – Koťátka a Berušky – a celkem ji letos navštěvuje 51 dětí.
Už v prvních dvou měsících nového školního roku čeká „školkáčky“ bohatý program:
v září fotografování (předškoláků i na tablo),
představení brněnského Studia Lídy Trnkové,
návštěva Zdeňka Ševčíka z Loutkového divadla Radost a čarování kouzelníka Katonase.
V říjnu se děti mohou těšit na výlet autobusem do nově otevřené netradiční zoologické
zahrady v Bošovicích, kde na ně čeká pestrý
svět papoušků. V tomto měsíci se budou žáci
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Čtení a psaní může být i zábava
Čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, může být i zábava.
Jak je to možné? Například s projektem Tvořivá škola – Čtení a psaní s porozuměním, jehož partnerskou školou je také ZŠ Měšťanská
21 v Brně. S pomocí nových postupů a pomůcek si zde děti osvojují
dovednost číst a psát správně, bez chyb, plynule a především s porozuměním. Je to velmi důležité pro následnou práci žáků ve všech
dalších ročnících a předmětech, ale také v pozdějším životě.
Úkolem školy je naučit děti správné technice čtení a rozvinout
u nich kladný vztah ke čtení. Aktivní styl výuky čtení a psaní s Tvořivou školou si pochvalují jak učitelé, tak rodiče žáků několik set škol
z celé ČR, které jsou do projektu zapojeny. „Čtení s porozuměním
považuji za jeden ze základních předpokladů úspěšného školního
vývoje všech žáků,“ dodává k tomu Božena Küfhaberová, ředitelka
ZŠ Měšťanská v Brně.
Čeněk Rosecký

Světluška 2011
Žáci naší školy se letos 7. září již poosmé zapojili jako dobrovolníci
do veřejné sbírky v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu
„Světluška“. Fond tohoto projektu, jehož patronkou je Aneta Langerová,
různými způsoby podporuje nevidomé.
Touto cestou děkujeme Tereze Hrošové a Kristýně Tolarové z IX. A,
Janu Vysloužilovi, Patriku Pihrtovi a Jakubu Trhlíkovi z IX. B, Robertu
Dangovi, Kristiánu Lustigovi a Jakubu Konvalinovi z IX. C. Věříme, že
i pro ně bylo zapojení se do tohoto projektu a účast na pomoci druhým
dobrou zkušeností.
Olga Matoušková

Hody v Holáskách
Je tomu 92 roků, co se v Holáskách poprvé uskutečnily Bartolomějské hody. Již tehdy se jejich
uspořádání ujal z velké části Sbor
dobrovolných hasičů. A hasiči jsou
hlavními organizátory i v současnosti. Přes všechny nepříznivé
vlivy, které dnešní doba přináší
– ať už se jedná o nabídku jiných
možností kulturního vyžití, než
je lidová veselice, nebo čím dál
náročnější finanční zajištění hodů
– stále se snaží tuto tradici udržet na odpovídající úrovni.
Daří se jim to i díky finanční podpoře naší
městské části a všem, kteří hody podporují různými dary. Sbor dobrovolných hasičů
v Holáskách si proto dovoluje touto cestou
poděkovat sponzorům, bez nichž by se hody
tak nevydařily:
MČ Brno-Tuřany, Petr Waidhofer, práce podlahářské, Lukáš Waidhofer, fa ELIT, Michal Drásal, Miroslav Tesař, Eva Tesařová, Manželé Sejákovi, fa SEBO, Stavební práce Běhálek a Deml,
Pavel Bárta, restaurace Colatransport
Jaroslav Kratochvil
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 15. schůzi dne 23. 5. 2011:
- schválila poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši
18.000 Kč na zajištění akce Netradiční hasičské hody 2011 konané dne 18. 6. 2011 a ve
výši 3.000 Kč na zajištění akce Soutěž družstev
v hasičské dovednosti konané dne 21.5.2011,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 3.500 Kč
sdružení TJ Brno-Dvorska na zajištění akce Dětský den Brno-Dvorska konaný dne 4. 6. 2011,
- neměla námitky k záměru statutárního města
Brna zajistit centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu pro odběrná místa městské
části, včetně organizací zřízených městskou
částí,
- rozhodla pokračovat v práci na dokumentaci
pro stavební povolení rekonstrukce radnice III.
etapa ve variantě č.1 a požaduje zapracovat
připomínky Odboru stavebního a technického
ÚMČ Brno-Tuřany k předloženému návrhu,
- schválila výsadbu dřevin před požární zbrojnicí na ulici Javorové společností FESTUCA v.o.s.
za cenu 35.198 Kč,
- doporučila ZMČ
a) souhlasit s předloženým návrhem obecně
závazné vyhl. statutárního města Brna, kterou
se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve městě Brně,
b) navrhnout podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů v MČ Brno-Tuřany takto:
v období od 1.3.do 31.10. vždy ve středu
a v sobotu v době od 10:00 do 18:00;
jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných
středisek odpadů Malínská a Sladovnická.
Rada na 16. schůzi dne 30. 5. 2011:
- doporučila ZMČ schválit vyjádření MČ BrnoTuřany ke konceptu nového Územního plánu
města Brna,
- doporučila ZMČ:
a) souhlasit s celoročním hospodařením
a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za
rok 2010 bez výhrad,
b) schválit závěrečný účet MČ Brno-Tuřany za
rok 2010,
c) schválit výsledky hospodaření za rok 2010
příspěvkových organizací zřízených MČ BrnoTuřany a rozdělení jejich hospodářského
výsledku za rok 2010,
- souhlasila se zřízením Centra sportu při ZŠ
Brno, Měšťanská 21.
Rada na 17. schůzi dne 13. 6. 2011:
- schválila poskytnutí dotace ve výši 1.000 Kč
sdružení Holásky, občanské sdružení na zajištění provozu v roce 2011,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 3.000 Kč
sdružení Čisté Tuřany, občanské sdružení na
zajištění provozu v roce 2011,
- schválila změnu Pravidel pro poskytování
dotací MČ Brno-Tuřany na podporu kulturních,
sportovních a zájmových aktivit a na sociální
činnosti,
- schválila obsah vyzývacích podmínek a text
návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na jednotlivé akce a uložila ÚMČ vyzvat k podání
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nabídky uvedené subjekty:
- provedení opravy sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ Holásecká 11:
• VARSTA s.r.o., Barvy 8, Brno
• VS-build, s.r.o., Petra Bezruče 366, Želešice
• REMOPA s.r.o., Došlíkova 2848/32, Brno
• MANAG MS a.s., Kaštanová 489/34, Brno
- provedení opravy sociálního zařízení v budově MŠ V Aleji 2:
• Sidestav s.r.o., Pražská 670/80, Brno
• RISTEKO s.r.o., Dukelská 154/58, Brno
• Marek Skoupý, Pellicova 473/53a, Brno
- oprava střechy budovy MŠ U Lípy svobody 3,
Brno
• EVOM s.r.o., Kšírova 134/90, Brno
• REOSTA SPOL. SR.O., Rumiště 8, Brno
• Kvadros a.s., Kšírova 120, Brno
- oprava střechy budovy ZŠ Dvorecká 4, Brno:
• MTc stav s.r.o., Slunečná 4, Brno
• VARSTA s.r.o., Barvy 8, Brno
• REOSTA spol. sr.o., Rumiště 8, Brno
- rekonstrukce zděného oplocení zahrady bytového domu Pastevní 1, Brno:
• Sidestav s.r.o., Pražská 670/80, Brno
• RISTEKO s.r.o., Dukelská 154/58, Brno
• Marek Skoupý, Pellicova 473/53a, Brno
- zpracování projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí na prodloužení komunikace vč. inženýrských sítí na ul. Ledárenské:
• Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, Brno
• Ing. Jiří Šerek, Jos. Faimonové 14, Brno
• IKA Brno s.r.o., Antonínská 2, Brno
- oprava střechy budovy ZŠ Měšťanská 21,
Brno:
• Waler spol. sr.o., Selská 61, Brno
• FRAMA spol. sr.o., Žižkova 995/17a, Brno
• Candela s.r.o., Štefánkova 11, Brno
• REOSTA spol. sr.o., Rumiště 8, Brno
• ČESKÉ STAVBY s.r.o., Běhounská 22/24, Brno
- schválila záměr prodeje cisternové hasičské
stříkačky CAS 25 Š 706 RTHP, r.v.1967 a uložila
ÚMČ zajistit ocenění této techniky posudkem
znalce,
- navrhla doplnit cyklistickou stezku Kaštanová
– most přes dálnici D2 do přílohy nařízení statutárního města Brna č.8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní
údržba.
Rada na 18. schůzi dne 30. 6. 2011:
- souhlasila v Dopravní a objemové studii obytné zástavby při ulici Rolencova a Písníky s variantou výšky zástavby 2 NP + podkroví, vnitroblok 3 NP + podkroví, neměla námitky proti
trasování komunikace v původní stopě,
- souhlasila s využitím pozemků p.č. 1343/1,
228/1 a 234/1 k.ú.Brněnské Ivanovice pro
dočasné uložení zeminy a ornice v průběhu
investiční akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech“,
- schválila doplnění veřejného osvětlení na ulici Nenovické společností TSB a.s., Barvířská 5,
Brno v ceně 46.540 Kč a ukládá Úřadu vystavit
objednávku,
- neměla k předložené dokumentaci pro územ-

ní rozhodnutí stavby nazvané „Technická infrastruktura v lokalitě Brno, Tuřany-Holásky“ žádné připomínky a námitky,
- uložila ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB
o zpracování investičního záměru na provedení
opatření dle projektu BESIP v lokalitách Ivanovické náměstí, Hanácká-Karkulínova, Sokolnická-Růžová, Hanácká-Hasičská,
- schválila poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve výši 3.000 Kč
na zajištění akce Den pro děti, který se koná dne
10. 9. 2011, a ve výši 4.000 Kč na zajištění akcí
Mikulášská nadílka pro děti a Vánoční strom,
které se uskuteční 5. 12. a 23. 12. 2011,
- schválila provedení opravy střechy na budově
základní školy Měšťanská 21, Brno společností
WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno, IČ 25309536
za cenu 5.559.650 Kč a výkon technického dozoru investora při provádění opravy Ing. Evou
Viskotovou, Minská 25, Brno za celkovou cenu
44.000 Kč,
- schválila provedení opravy střechy na budově
ZŠ Dvorecká 4 společností MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, Brno, IČ 25538543 za cenu 2.209.724 Kč
a výkon technického dozoru investora při provádění opravy Ing. Hanou Tupou, Rozdrojovice
303, Kuřim, za celkovou cenu 35.000 Kč,
- schválila provedení kontroly obecních studní a opravy nefunkčních pump společností
KODASTAV s.r.o., Brno v ceně do 50.000 Kč,
- schválila provedení opravy sociálního zařízení v budově MŠ V Aleji 2 společností SIDESTAV,
spol. s r.o. za cenu 308.224 Kč a výkon technického dozoru investora při provádění opravy
Ing. Hanou Tupou za celkovou cenu 15.000,
- schválila provedení opravy střechy na budově
MŠ U Lípy svobody 3 společností EVOM, s.r.o. za
cenu 1.335.378 Kč a výkon technického dozoru investora při provádění opravy Ing. Hanou
Tupou za celkovou cenu 24.000,-,
- schválila provedení opravy sociálního zařízení
a zateplení budovy MŠ Holásecká 11 společností VARSTA, s.r.o za cenu 4.888.878 Kč a výkon
technického dozoru investora při provádění
opravy Ing. Evou Viskotovou, Minská 25, Brno
za celkovou cenu 48.000 a výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění opravy Ing. Janem
Patočkou, Dusíkova 9906/41, Brno za celkovou
cenu 24.000 Kč,
- schválila provedení rekonstrukce zděného
oplocení zahrady bytového domu Pastevní 1,
Brno společností SIDESTAV, spol. s r.o. za cenu
288.600 Kč a výkon technického dozoru investora při provádění rekonstrukce Ing. Hanou
Tupou za celkovou cenu 14.000 Kč.
Rada na 19. schůzi dne 13. 7. 2011:
- schválila zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na akci nazvanou „Prodloužení
ulice Ledárenské DUR“ projekční kanceláří
Ing. Jiří Matula, Šumavská 15, 602 00 Brno za
cenu 379 200 K,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 5 500 Kč ZO
Českého svazu ochránců přírody 54/15 na zajištění provozu roku 2011,
- doporučila ZMČ schválit poskytnutí dotace ve
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výši 60 000 Kč Sportovnímu klubu Tuřany na
provoz v roce 2011.
Rada na 20. schůzi dne 27. 7. 2011:
- souhlasila s podáním žádosti o úplnou uzavírku ulice Dvorecké před budovou školy po
dobu probíhající opravy střechy a požaduje,
aby zhotovitel před uzavřením ulice prokazatelně písemně informoval obyvatele ulice
o rozsahu a délce uzavírky, s vlastníky protilehlých nemovitostí (Dvorecká 17, 19, 21, 23 a 25)
písemně projednal omezení užívání vjezdů
a garáží, zajistil odvoz PDO z ulice Dvorecké
v úseku Střížova-Pratecká po dobu uzavírky,
zajistil ochranu lípy před budovou školy proti
poškození a zajistil ochranu křížku před budovou školy proti poškození
Rada na 21. schůzi dne 3. 8. 2011:
- schválila poskytnutí dotace ve výši 13 000 Kč
SDH Brno-Holásky na zajištění akce Tradiční
Bartolomějské hody 2011 konané ve dnech
19.-21.8.2011,
- souhlasila s navýšením kapacity školky na pracovišti Holásecká 11 v období od 1. 9. 2011 do
31. 12. 2011 na celkovou kapacitu 80 dětí,
- udělila výjimky z obecně závazné vyhl. statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, při
pořádání diskotéky v areálu dostihové dráhy
ve Dvorskách pořádané dne 20.8.2011 a 10 9.
2011 spočívající v prodloužení podniku do 3.00
následujícího dne,
- udělila výjimku z obecně závazné vyhlášce
statutárního města Brna č.20/2009 o stanovení
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, při pořádání podniků v rámci
Tradičních bartolomějských hodů 2011 na hřišti při ulici V Pískách spočívající v prodloužení
zábav dne 19. 8. 2011 a 20. 8. 2011 do 2.00
následujícího dne,
- souhlasila s tím, aby byl pozemek p.č. 44/1
k.ú. Brněnské Ivanovice zahrnut do seznamu
pozemků, na nichž bude v průběhu investiční akce „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech“ dočasně ukládána zemina
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a ornice, z důvodu vysoké dopravní zátěže na
všech hlavních komunikacích v Tuřanech Rada
požaduje, aby pozemky pro zřízení mezideponií byly rozmístěny tak, aby přejezdné vzdálenosti byly minimální. Současně Rada požaduje,
aby byl MČ Brno-Tuřany předložen projekt POV
(plán organizace výstavby) k odsouhlasení
a doporučuje, aby byly pro mezideponii využity také pozemky v areálu ABT na ulici Pratecké,
které ABT již nevyužívá a které jsou v majetku
statutárního města Brna, popř. využita část
pozemku p.č. 3830, k.ú. Tuřany, která se nachází
dle ÚPmB v ploše KV.
- souhlasila s obsahem návrhu zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“ bez připomínek, požaduje, aby byl Regulační plán zpracováván v konceptu také ve variantě s IPP 0,5
a poté obě varianty předloženy MČ Brno-Tuřany k rozhodnutí, ve které variantě bude dále
Regulační plán zpracováván,
Rada na 22. schůzi dne 10. 8. 2011:
- požádala o okamžité zastavení práce na opravě střechy MŠ U Lípy svobody 3 a schválila zpracování projektové dokumentace na kompletní
výměnu krovu na budově MŠ U Lípy svobody
3 dle nabídky v ceně 49 500 Kč Ing. arch. Petra
Blažka, Brno,
- nesouhlasila s variantami č.1 a 3 zjednosměrnění dopravního provozu v ulici Kudrnova
a doporučila ke zpracování a předložení DI PČR
varianty č.2 a 4,
- doporučila ZMČ nesouhlasit se změnou ÚPmB
na pozemku p.č.231/1, spočívající ve vzniku komunikačního koridoru z ulice Javorové
podél hasičské zbrojnice na hřiště na pozemku
p.č.232/4, k.ú. Holásky,
- uložila ÚMČ požádat orgány města o vykoupení komunikačních pozemků p.č.241/2 a 241/3,
k.ú. Holásky, aby tyto pozemky pod veřejnou
komunikací nebyly v soukromém vlastnictví.
Rada na 23. schůzi dne 24. 8. 2011:
- doporučila ZMČ schválit rozpočtový výhled
městské části Brno-Tuřany na období 2013–
2019,
- doporučila ZMČ schválit poskytnutí dotace
ve výši 35 000 Kč Tenisovému klubu Tuřany na
provoz roku 2011,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč

TJ Brno-Dvorska na zajištění akce „Dvorské
hody“ konané dne 27. – 28. srpna 2011.
Zastupitelstvo na 5. schůzi dne 9. 6. 2011:
Mimořádné zasedání zastupitelstva se zabývalo zpracováním vyjádření MČ Brno-Tuřany ke
konceptu nového Územního plánu města Brna
s tímto usnesením:
MČ Brno-Tuřany:
1. zásadně nesouhlasí s umístěním ploch výroby a skladování na území MČ Brno Tuřany,
2. požaduje maximálně zvýšit podíl ploch
veřejné zeleně na území MČ,
3. požaduje omezit výškovou úroveň rodinných domů v plochách pro bydlení,
4. požaduje koncept uvést do souladu se současným stavem v území (trasování komunikací
je v některých případech navrženo v místech,
kde je pravomocné územní rozhodnutí na
jinou stavbu),
5. podél obchvatových komunikací na JV straně Tuřan navrhnout dostatečně širokou oboustrannou plochu zeleně a protihluková opatření.
Zastupitelstvo na 6. schůzi dne 23. 6. 2011:
- schválilo harmonogram zasedání ZMČ ve 2.
pololetí 2011 v těchto termínech: 8. 9., 27. 10.
a 15. 12. 2011,
- souhlasilo s celoročním hospodařením
a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za
rok 2010, - schválilo závěrečný účet MČ BrnoTuřany za rok 2010,
- schválilo výsledky hospodaření za rok 2010
příspěvkových organizací zřízených MČ BrnoTuřany a rozdělení jejich hospodářského
výsledku za rok 2010,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně
závazné vyhl. statutárního města Brna, kterou
se stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve městě Brně, navrhlo
podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v MČ Brno-Tuřany takto:
v období od 1. 3. do 31. 10. vždy ve středu
a v sobotu v době od 10:00 do 18:00
jiný způsob odstranění: odvoz do sběrných
středisek odpadů Malínská a Sladovnická.
- projednalo prodeje a pronájmy nemovitostí
dle návrhů RMČ.
Úplné znění zápisů a usnesení naleznete na
stránkách www.turany.cz.
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Kanalizace v Tuřanech
Upozorňujeme občany, že na jaře příštího
roku bude zahájeno budování kanalizace
v Tuřanech. S veškerými informacemi
budou občané seznámeni prostřednictvím
informačních schůzek na úřadu městské části,
vývěsek v naší městské části, úřední desky
i internetových stránek, popřípadě podle
potřeby místním rozhlasem.
Úřad městské části proto prosí všechny
občany, aby výše uvedené sdělovací prostředky
pravidelně sledovali.

Místní poplatek za
komunální odpad
Magistrát města Brna upozorňuje občany,
že v případě neuhrazení místního poplatku za
komunální odpad jim hrozí exekuční řízení.
Jednou z povinností správce daně je vymáhat poplatek, který nebyl uhrazen včas a ve
správné výši. Nedoplatky jsou proto vymáhány v exekučním řízení, jehož náklady jdou k tíži
dlužníka. Exekuce může být vedena mj. na
vkladní knížku, zabavením movitých a nemovitých věcí, na sociální dávky, důchody, mzdy,
bankovní účty atd.
Nová právní úprava již neumožňuje správcům poplatku prominout nebo snížit nedoplatek na základě žádosti poplatníka. Není tudíž
možné o případné žádosti rozhodnout, neboť
tato je posuzována jako nepřípustné podání.
Magistrát města Brna,
odbor životního prostředí

Chcete podnikat
v zemích EU a nevíte
kde začít?
Jednotné kontaktní místo
může být pro Vás řešením!
Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje
bezplatně informace týkají se
• podnikání v EU, EHP a Švýcarsku
• podnikání mimo režim živnostenského zákona v ČR (např. založení agentury práce, nestátního zdravotnického zařízení, oblast zemědělství); JKM rovněž zprostředkuje předání takové
žádosti příslušným orgánům v ČR
• vysílání zaměstnanců do zemí EU, EHP a Švýcarska
JKM v Jihomoravském kraji
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
Email:
jkm@brno.cz
Telefon: 542 173 344
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Městská policie poskytuje nově obyvatelům Brna
informace v novém Poradenském centru
Brněnská městská policie dnes slavnostně
otevřela nové Poradenské centrum sloužící
obyvatelům a návštěvníkům jihomoravské
metropole, které sídlí v Křenové ulici. Stalo
se tak za přítomnosti brněnského primátora
Romana Onderky, ředitele MP Brno Jaroslava
Přikryla, zástupců krajského policejního ředitelství, jihomoravského hejtmanství a Magistrátu
města Brna.
Nově otevřené Poradenské centrum bude
pracoviště zaměřené na širokou občanskou
veřejnost, které nabízí rozsáhlé spektrum poradenství a informací v oblasti prevence kriminality a pomoci obětem trestné činnosti, zajištění
vlastního bezpečí a majetku, orientaci v sociálních službách poskytovaných v rámci komunitního plánu MMB.
Poradenské centrum slouží jako distribuční
místo pro informační letáky, brožury a publikace vydané Městskou policií, ale i dalšími participujícími státními i nestátními subjekty. Projekt
je rozšířen o možnosti prezentační činnosti
organizací zabývajících se problematikou prevence (např. BESIP, Bílý kruh bezpečí, Sdružení
obrany spotřebitelů, Hasičský záchranný sbor),

a to formou informačních panelů, bannerů,
PWP prezentací, atd. Další výhodou mobilního
uspořádání je úprava prostor pro přednáškovou činnost, diskusní setkání s odbornou i laickou veřejností.
Zájemci v Poradenském centru mohou získat
informace o všech projektech realizovaných
Městskou policií Brno a o možnostech, jak se
do nich zapojit. Mimo uvedené služby je v Poradenském centru možno kontaktovat Senior
linku bezpečí tel. 541248844 a získat například informace o tzv. neobjednaných službách
(ověřit si, zda není případná návštěva zástupců
energetických společností, vodáren, České pošty apod. pouze pokusem podvodníků dostat se
do bytu).
Součástí centra je i „Knihovna bezpečí“, kterou mohou využívat absolventi Senior akademie. K zapůjčení jsou zde publikace z oblasti
psychologie, práva, sociologie, ale i technicky
orientovaná literatura.
Předností centra je jeho bezbariérový přístup,
prodloužení otevírací doby a lepší dostupnost
zejména pro motorizované návštěvníky, včetně
možnosti parkování.
Denisa Kapitančíková
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Ohlednutí za činností dobrovolných hasičů v Brněnských Ivanovicích
Rok 2011 jsme zahájili tradičním hasičským
bálem na Orlovně. Naši věrní hosté opět
nezklamali, přišli, tancovali a dováděli. Únorové Ostatky proběhly v salónu Texas Ranch.
Maškarního reje se účastnily v hojném počtu
různé masky a o půlnoci řádně za zvuků
pochodu pochovaly basu.
Přišlo jaro, které pro nás představuje období
běžné činnosti. Povinností každé jednotky je
řádně školit svoje členy. Ti naši se mimo běžná
školení účastnili i přeškolení obsluhy motorových pil. V dubnu uklízeli zbrojnici a zkontrolovali stav techniky, poslední den tohoto
měsíce pak za účasti veřejnosti proběhlo na
dvoře zbrojnice pálení čarodějnic.
Koncem května nás čekal jako každý rok
memoriál paní R. Sámkové. Nové disciplíny a také pořádná bouře prověřily znalosti
a schopnosti družstev. Naše ženy se umístnily
na druhém místě. Soutěž proběhla i letos pod
patronátem MČ Brno-Tuřany a přítomné přišel pozdravit starosta naší městské části Aleš
Jakubec.
A už zde máme červen a přípravu na Netradiční hasičské hody. I přes nepříznivé počasí

a večerní déšť hody proběhly a naši věrní nás
opět podpořili. Stárky a stárci i krojovaní se
činili a řádně tancovali déšť-nedéšť. Doufáme, že příští rok bude počasí příznivější a krojovaných bude zase o něco více. Všem, kteří
přiložili ruku k dílu, patří velké díky. Bez jejich
obětavosti a práce by naše snaha pořádat
hody byla marná.
Ač tomu počasí nenapovídalo, přišlo léto
a my jsme společně s běžnou činností v letošním roce poprvé pořádali na hasičské zbrojnici příměstský tábor pro děti. Během pěti
dnů jsme s dětmi nejen z Brněnských Ivanovic
absolvovali výlety, hry, vyzkoušeli si ruční práce, něco z „hasičiny“, sportovní soutěže a vše
zakončili večerní hrou. Také nás navštívila
s ukázkou své činnosti Policie České republiky.
Velké díky patří vedoucím – Milušce Konrádové, která se výborně zhostila péče o děti po
zdravotní stránce, ale i neúnavné Jítě Matulové za výdrž při různých taškařicích a hrách.
Poděkování patří i pánům Jandovi a Malcovi,
tatínkům a dalším za pomoc při večerní hře.
Co nás v letošním roce nás ještě čeká:

Výstava Naše hody

kaci příjemných vzpomínek, budí
tato výstava nevšední zájem.
Nezbývá než popřát, abychom
si našich domácích zvyků a tradic
vážili a nadále je udrželi a hody
byly reprezentací celé naší městské části.
Autoři výstavy děkují dechové hudbě Večerka pana Hamrly
za navození příjemné hodové
atmosféry při vernisáži.
Výstavu si rozhodně nenechte
ujít a přijďte nahlédnout do naší
kulturní historie.
Jan Šnajdr,
foto Ivana Kolečková

Ve čtvrtek 28. července 2011 v 16 hodin proběhla vernisáž další z výstav pořádaných Kulturním centrem městské části Brno-Tuřany, nazvané Naše hody.
Ačkoli je tato výstava co do počtu exponátů jednou z nejmenších, každého návštěvníka
ihned zaujme. To, co především oslovuje, jsou
barevné i černobílé fotografie ze společensky
nejdůležitějších akcí u nás – hodů a vostatků,
pořádaných pravidelně každým rokem.
Texty na výstavních panelech vhodně doplňují vybrané fotografie a dokreslují historickou
atmosféru slavností. Mnoho našich spoluobčanů je zde zachyceno a snad právě proto, pro evoZpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

5. prosince Mikulášská nadílka,
10. prosince Adventní trhy,
23. prosince Vánoční strom.
Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice děkuje MČ Brno-Tuřany, ing. K. Svobodovi, Pálenici Jiřího Víta Brno-Tuřany, Autodopravě P. Pernese, Sdružení Práh, Potravinám
v Brněnských Ivanovicích, Petru Skřivánkovi,
Květinářství Václava Nekolného, Zipp Brno,
s.r.o. a všem ostatním, kteří nás podpořili při
pořádání hodů i v naší další společenské činnosti. Zvláštní poděkování patří restauraci
Fako za velmi dobré polední menu pro strávníky z příměstského tábora.
Začátkem května 2011 byl našemu dlouholetému členovi Josefu Sámkovi udělen za
jeho celoživotní přínos pro dobrovolné hasiče
na zámku v Přibyslavi titul „ Zasloužilý hasič “.
Hasiči Brněnské Ivanovice se připojují k blahopřání a děkují Josefu Sámkovi za jeho věrnost
dobrovolným hasičům v Brněnských Ivanovicích, u nichž je od roku 1945.
Zdeňka Jandová,
starostka SDH Brněnské Ivanovice
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Informace Petičního výboru občanů Holásek a Občanského sdružení Holásky
Dne 0. 6. se sešla členská schůze OS Holásky. Byla přednesena zpráva o činnosti za
minulé období a přijata koncepce činnosti
na období nadcházející. Prioritami zůstávají
lokality Vinohrad a U potoka a Holásecká jezera. Byl zvolen nový výbor sdružení a přijati
noví členové. Členská schůze se jednohlasně
rozhodla nepřijmout dotaci MČ Brno-Tuřany
ve výši 1.000,- Kč nejen z důvodu zachování
nezávislosti OS na MČ, ale i proto, že podmínky přijetí této částky jsou pro sdružení nesplnitelné a nepřijatelné. Jde mimo jiné o požadavek zajistit na náklady OS znak MČ a umístit
ho v místě, kde provozuje svoji činnost.
OÚPR MMB nás dne . 2. 2011 v souvislosti
s naší žádosti o přehodnocení úpravy směrné
části ÚPmB v lokalitě Vinohrad, k. ú. Holásky
a navrácení původní hodnoty indexu podlažních ploch (IPP) na 0,5 informoval, že v této
věci zahájil jednání se zástupci vedení města.
Dne 22. 8. jsme OÚPR zaslali dopis se žádostí
o informace, s jakými výsledky tato jednání
probíhají a jaký je aktuální stav ve vývoji této
záležitosti.
0. 6. nám MČ zaslala návrh zadání Regu-

lačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“ (dále RP)
zpracovaný OÚPR. K zadání, které má dle
našeho názoru mnoho nedostatků, jsme na
schůzce s panem starostou a místostarostou
dne 1. 7. předložili a projednali své připomínky , mimo jiné :
- návrh intenzity využití území by neměl
překročit IPP 0,5 a neměl by též překročit
regulativy B/d/2 podle nové metodiky připravovaného Územního plánu města Brna, které Zastupitelstvo MČ na svém mimořádném
zasedání dne 9. 6. 2011 požadovalo do Územního plánu zapracovat,
- řešení musí respektovat blízkost CHPP
Holásecká jezera a nesmí ohrožovat stávající
ekologickou hodnotu lokality neúměrným
zvýšením antropogenní zátěže či zahušťováním komunikací. Holásecká jezera by měla být
územím pro rekreaci, ale nikoli pro intenzivní
sportovní aktivity, nýbrž pro klidovou relaxační zónu typu lesopark,
Na schůzce nám pan starosta nabídl zrušení žádosti o vypracování RP, což jsme po
zralé úvaze akceptovali a dne 15. 7. jsme
pana starostu písemně požádali o zpětvzetí

žádosti o vypracování RP pro lokalitu Vinohrad v Holáskách do doby, než bude přijat
nový Územní plán města Brna, a až poté teprve podat žádost znovu. Tento dopis zůstal do
uzávěrky Listů bez odpovědi.
Dne 1. 8. se sešla Komise stavební, rozvoje
a správy majetku, která návrh zadání RP
vypracovaný OÚPR schválila a doplnila
požadavek na vypracování RP ve dvou verzích
- pro IPP=0,7 a IPP=0,5.
Dne . 8. Rada MČ odsouhlasila obsah návrhu zadání RP bez zapracování jakýchkoliv
našich připomínek. Rada požaduje, aby byl RP
zpracováván v konceptu také ve variantě s IPP
0,5 a poté obě varianty předloženy MČ Brno
- Tuřany k rozhodnutí, ve které variantě bude
dále RP zpracováván.
Dne 22. 8. jsme zaslali na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje v Brně
stížnost na nadměrnou hlukovou zátěž z provozu letiště Brno-Tuřany spolu s doporučením
vhodného postupu prověření aktuálního stavu zátěže na předmětném území.
Hana Dombrovská

TJ. Sokol Brno-Tuřany a krojová chasa Vás srdečně zvou na tradiční

TUŘANSKÉ HODY
v sobotu 15. října 2011 od 20 hodin taneční zábava
( Šotyška, lendler, lóbaná, marjána…)
v neděli 16. října 2011 ve 14 hodin požehnání v kostele,
od 14.30 krojovaný průvod
( stárci si s muzikou půjdou pro své stárky …)
poté odpolední zábava v sále (letos navíc ukázky Moravské besedy,…)
v pondělí 17. října 2011 od 19 hodin Vás budou bavit „tuřanský babe“
K TANCI I POSLECHU BUDE HRÁT KAPELA PANA HAMRLY VEČERKA

INSTRUKTORKA RADKA VÁS 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, ZUMBATOMIC – TANEČNĚ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI VE
VĚKU 6-10 LET, ZŠ DVORECKÁ, TUŘANY – PONDĚLÍ V 15,15 HODIN, POWERJOGA – DYNAMICKÁ FORMA JOGY, PŘI KTERÉ ZAPOJÍTE VŠECHNY SVALY TĚLA, ZŠ DVORECKÁ, TUŘANY – PONDĚLÍ V 16,30
HODIN, INFORMACE: E-MAIL: INFO@CVICENISRADKOU.CZ NEBO NA TEL. 736/414 850
8
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Občanské sdružení Práh v Brně pořádá ve dnech 3.–7. října 2011
DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Pondělí 3. října.
Cejl 73, 9.00–15.00: Seminář „Podpora vzdělávání osob s duševním onemocněním v Brně“
Galerie Vaňkovka, 18.00: Vernisáž výstavy
fotografií Petra Daniela

Čtvrtek 6. října
Galerie Vaňkovka, 14.00: Varieté sociále, jarmark výrobků chráněných dílen s doprovodným programem

Úterý 4. října
Semilasso, 19.30: Večer pro potěchu duše,
koncert folk-rockové kapely AG FLEK

Pátek 7. října
Tuřanská 12, 13.00–17.00: Den plný her a překvapení pro děti na Tuřanské 12, den otevřených dveří, dílničky pro děti, jízda bryčkou,
jízda na poníkovi

Středa 5. října
Galerie Vaňkovka 13.00–18.00: „Boření mýtů“
o duševních nemocech, film s tématikou
duševního onemocnění

Galerie Vaňkovka, 19.00–24.00: Festiválek
LOGR-FEST v Café Práh, Salon Vaňkovka
V rámci Dnů duševního zdraví, které Občan-

ské sdružení Práh pořádá ve dnech 3.–7. října
2011 bude v informačním centru mládeže
YMCA v Galerii Vaňkovka fungovat bezplatná anonymní psychiatricko-psychologická
poradna pro veřejnost. Od pondělí do pátku
v době mezi 13. a 19. hodinou se příchozím
budou věnovat psychiatři a psychologové ze
Sdružení Práh, z Psychiatrické léčebny v BrněČernovicích a z psychiatrického oddělení
brněnské Vojenské nemocnice.
Může přijít kdokoli, kdo potřebuje pomoc
nebo radu...
Zbláznit se může každý…
www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh aneb Zbláznit se může každý…
organizacemi i podnikatelskými subjekty
Občanské sdružení Práh, které poskytuje
do vlastního domova. Nacházejí zde bezpečkonají kulturní a společenské akce.
služby dospělým lidem s duševním onemocný prostor pro setkávání, podporu v oblasti
něním, nejčastěji se schizofrenií a těžkými
práce, vzdělávání, smysluplného trávení volObčanské Sdružení Práh pořádá dvakrát
depresemi, vzniklo v Brně v roce 1999 díky
ného času i pracovní uplatnění v sociálněročně destigmatizační kampaně – Měsíc
bláznovství a Dny duševního zdraví, během
finanční podpoře nizozemského ministerterapeutických dílnách, chráněných dílnách
a na chráněných pracovních místech.
stva zahraničí.
nichž se snaží uvádět na pravou míru mýty
o duševním onemocnění.
Hlavním místem poskytování většiny služeb
Výrobky jednotlivých dílen jsou prodáváBližší informace o činnosti sdružení a poskyje sídlo sdružení v budově bývalé školy
ny v rámci jarmarků chráněných dílen, přív Brněnských Ivanovicích na ulici Tuřanské.
padně v prodejně, kterou má sdružení na
tovaných službách naleznete na interSem přicházejí dobrovolně z Psychiatrické
veřejnosti nejznámějším místě – v Café Práh
netových stránkách www.prah-brno.cz
léčebny Brno-Černovice, z Psychiatrické kliv Galerii Vaňkovka. V této kavárně pracují
a www.cafeprah.cz.
lidé s duševním onemocněním: obsluhují
niky i od ambulantních psychiatrů lidé, kteří
Prodej novostavby
RD 4kk nápoje
v RajhradČ.
hosty a připravují
i jednoduchá jídpotřebují obnovit dovednosti a schopnosBlanka Veškrnová,
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2, terasa 35 m2, kryté parkovací stání, vþ. standardĤ, komínu, pĜipojení na
ti ztracené v důsledku nemoci, jež jim pak
la, třeba francouzské palačinky. V Café Práh
předsedkyně a ředitelka
IS. Perfektní dostupnost do Brna, nová lokalita, výhoda IDS JMK i vlakového spojení.
se také
ve spolupráci
umožní vrátit se do běžného života, k práci, Cena:
Občanského sdružení Práh
3.990.000,Kþ s jinými neziskovými
Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ

Prodej novostavby RD 4kk v RajhradČ.
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2, terasa 35 m2, kryté parkovací stání, vþ. standardĤ, komínu, pĜipojení na
IS. Perfektní dostupnost do Brna, nová lokalita, výhoda IDS JMK i vlakového spojení.
Cena: 3.990.000,- Kþ
Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX
A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ
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Krása scénického šermu
V roce 2005 vznikla v Brněnských Ivanovicích šermířská skupina Taurus. Její zrod byl
velmi nenápadný už i proto, že u něj stáli pouze tři šermíři – Marcela Šlechtová, Karel Synek
a Michal Horák. Všichni tři již mnoho let úspěšně účinkovali v jiných sdruženích a skupinách
historického šermu na domácí půdě i v zahraničí. Stmelujícím prvkem zakladatelů byl

dia dell‘arte. Inspirováni tarantellou La Danza
od Gioachina Rossiniho vytvořili během čtyř
měsíců celé představení. Velkou oporou jim
byl mentor Libor Olšan, dlouholetý zkušený
šermíř a učitel šermu na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně. Jejich tvrdá práce
byla záhy velmi rychle oceněna, v následujícím roce se s Tarantellou umístili na nejvyšších

shodný názor na techniku šermu a především
na šermířský projev na divácké scéně. Vytvořili
si vlastní systém tréninku a tvorby vystoupení
a začali s prvním projektem.
Námětem prvního představení byla velmi
obtížná herecká disciplína – barokní comme-

příčkách v soutěži šermířských vystoupení
v Dolních Kounicích a získali zde cenu za choreografii.
Následoval příliv nových členů do skupiny
a Taurus se stal častým hostem mnoha šermířských akcí. Za zmínku stojí především dlou-
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hodobé účinkování na Novém Hradě u Adamova a charitativní vystoupení pro Občanské
sdružení Práh v brněnské Vaňkovce. Na
Novém Hradě vznikla další hra „Inkvizice mocná a nemocná aneb Jak neumučit čarodějnici“.
Toto hravé a úsměvné představení si brzy získalo širokou oblibu a v roce 2009 získalo první
cenu na Festivalu historie práva útrpného na
hradě Lichnici v Čechách.
V roce 2010 ve spolupráci s šermířskou školou Arma Ferre začali se svými vystoupeními
navštěvovat pravidelně Polsko, kde úspěšně
působili na více místech včetně Katowic, Opole a Byczyny. V témže roce vzniklo představení
„Procházka ve Versailles“, které je velmi příznivě přijímáno odbornými kritiky a pravidelně s ním vystupují na prestižních festivalech
Zkřížené meče ve Zlíně a Černošická alotria
u Prahy. V roce 2011 mimo jiné již po třetí
provázeli návštěvníky při moderovaných prohlídkách hradu Cornštejn u Vranovské přehrady. Ty se těší velké oblibě a skupina Taurus již
podruhé dosáhla rekordu: nejvyšší návštěvnosti akce za celý rok. Letošní sezónu ukončili
šermíři v Praze: spolupracovali s Barrandovskými studii v rámci Dne otevřených dveří,
pořádaného filmových studií u příležitosti
osmdesátého výročí jejich vzniku.
S nadcházejícím podzimem se skupina
Taurus začíná připravovat na příští sezonu:
připravuje projekty, nabírá nové členy a hlavně pracuje na nových programech, na které
se příznivci historického šermu určitě mohou
těšit již teď.
Michal Horák
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Tak tu máme zase podzim…
Podzim je součástí běhu roku stejně jako
podzim života patří k životu. A podzim je
bohatý, protože odhaluje krásu toho předchozího, toho, co jsme zasadili, toho, co jsme
zaseli. Je dobou sklizně, dobou, která nás po
uskutečněném díle odměňuje…
Přesto se ještě ve vzpomínkách vracíme
k létu. Jaké bylo léto v našem Domově pro
seniory na Holásecké? Myslím si, že krásné,
krásný je tu totiž celý rok… Připomenu jen
pár akcí pro naše uživatele, které jsme v létě
společně uskutečnili: opékání špekáčků, grilování, vystoupení kouzelníka, výlety a vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, vystoupení divadelního souboru J. K. Tyla ze Slatiny,
vyjížďku bryčkou po Tuřanech, koncert tuřanského chrámového sboru či odpoledne s Irenou Rozsypalovou z Janáčkovy akademie
múzických umění a jejími hosty.
Jednoho srpnového dne jsem měl velmi
krásný pocit. Díval jsem se ze střechy našeho
Domova do blízka i do dáli a v duchu jsem
vyslovil své tajné přání, abychom se tak, jak se
máme rádi, měli všichni rádi i nadále. Kéž se
nám to společným úsilím také podaří.
Rád bych proto poděkoval všem zaměst-
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nancům za jejich práci, péči, starostlivost i lásku, se kterou přistupují k uživatelům i k sobě
navzájem. Těm, kteří slouží na vrátnici, těm,
kteří pečují o naše mlsné jazýčky, těm, které
zde perou, uklízejí, našim milým fyzioterapeutkám, ergoterapeutkám, všem pracovnicím
i pracovníkům v sociálních službách, zdravotním sestřičkám, staničním sestrám, sociálním
pracovnicím, celému ekonomickému úseku,
vedoucí zdravotnického úseku, vedoucímu
provozně-technického úseku, údržbářům,
naší asistentce Marušce, prostě všem…
Děkuji též za pomoc všem dobrovolníkům,
externistům, studentkám i studentům, členkám komise sociální a zdravotní, děkuji za
lékařskou i duchovní službu.
Rád bych z tohoto místa pozval všechny na
Den otevřených dveří, který se uskuteční ve
středu 12. října 2011. Prohlídky Domova pro
seniory se budou konat v 9, 10, 14 a 15 hodin.
Budeme se na Vás všechny moc těšit.
Závěrem přeji všem uživatelům, zaměstnancům i nám všem jen to nejlepší a mějme
se všichni opravdu jen a jen rádi…
Tomáš Dvořáček,
ředitel Domova pro seniory Holásecká

V neděli 25. září oslavila významné životní
jubileum, 99. narozeniny, paní Ludmila
Vymazalová, klientka Domova pro seniory.
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Tělovýchovná jednota Holásky
Náš minulý příspěvek se objevil v Listech
v období, kdy jsme se těšili na prázdniny
a dovolené. V tomto období však naši tělovýchovnou jednotu nečekal jen odpočinek.
Na Orlovně jsme se zase snažili o vylepšení
prostředí: byl vyměněn kotel na ohřev vody,
opraven komín, v malém předsálí je nová podlaha, v sauně byla upravena potírna a v šatně
najdou návštěvníci nové lavice.
Restauraci Orlovna mají v pronájmu noví
nájemci, se zahájením provozu se počítá po
nutných opravách v průběhu září. Tímto se
také omlouváme všem návštěvníkům a příznivcům klidného posezení v hospůdce či na
zahrádce.
V průběhu září začnou všechna cvičení,
která probíhala i v minulých sezonách, jejich
rozvrh bude zveřejněn ve vývěsce, stejně tak

bude včas oznámeno zahájení provozu sauny.
Pro stolní tenisty začala mistrovská utkání
nové sezony 2011–2012 v polovině září. Před
jejím zahájením jsme od Svazu stolního tenisu obdrželi příjemnou zprávu: naše družstvo
starších hráčů (vedoucí Klimeš Viktor, 69 let,
Kubísek Rudolf, 69let, Schlinger Stanislav, 65
let, Pazdera Milan, 65 let, Vondruška Ladislav,
64let)postoupilo do městské soutěže III. třídy.
Toto družstvo, jehož věkový průměr je 66,4
roku, skončilo mezi dvanácti družstvy tvořenými podstatně mladšími hráči na třetím
místě.
V nové sezoně máme zastoupení v sedmi
soutěžích: krajské soutěži, městském přeboru,
městské soutěži I., III., IV., V., a městském přeboru žáků. Naši tělovýchovnou jednotu repre-

zentuje včetně náhradníků a žáků 46 hráčů.
Na Orlovně do konce roku 2011 připravujeme:
22. 10. 2011 – zábavu důchodců z Chrlic
26. 11. 2011 – Poslední leč
3. 12. 2011 – Mikulášskou zábavu důchodců
z Tuřan
16. 12. 2011 – vánoční koncert – SWING
25. – 26. 12. 2011 – Vánoční turnaj stolních
tenistů
Na všechny výše uvedené akce všechny
srdečně zveme.
Výbor Tělovýchovné jednoty Holásky přeje
všem hráčům, cvičícím a příznivcům do nové
sezony hodně zdraví a spokojenosti a na shledanou na Orlovně.
Klimeš Viktor, Vladík Miroslav

Texasani na kolenou!
Ano, družstvo šipkařů z Texasu v Brněnských
Ivanovicích je na kolenou. Tomáš, Milan, Pepa
a Honza vybojovali postup do I. ligy a s radostí
poklekli za vysněný pohár. Z nejbližšího okolí
za nimi skončili třeba reprezentanti ze Šlapanic
(5. místo Bulldog) a z Chrlic (11. místo Sport Bar
77). Šipkaři z Texasu jsou připraveni vybojovat to nejlepší umístění i v sezóně 2011–2012.
inzerce:
Doktor koupí RD či Byt za hotové,
i zadlužený. Tel: 720 551 215
Absolventka pedagogické fakulty se státní
zkouškou z pedagogiky volného času, psychologie a hudební výchovy hledá v Brně

Navíc Texasané mají svou zálohu v B-družstvu,
které se právě přihlašuje do nejnižší soutěže.
Hřiště v Texasu tak bude vytíženo každý víkend,
navíc ještě všichni hráči z okolí zde hrají každou
středu o vítězství jednotlivců ve Strmeň Cupu.
Všem přejeme pevnou ruku a co nejčastěji trefu
„do černého“!
Jiří Bartoš
uplatnění v oboru pedagogické činnosti či
v kultuře. Tel: 774 668 424
MALBY 14,-Kč/m2, 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!
Veškerý počítačový servis pro firmy i obča-

ny nyní se slevou 20%, navíc ke každé zakázce exkluzivní mail zdarma. Kurs s.r.o. tel.
731 84 84 84 www.ivanovice.eu
www.photokids.cz
Fotografování
miminek, dětí a rodinných portrétů, tel:
737 682 839, e-mail: photokids@volny.cz,
Brno - Vinohrady

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA

vám nabízí:
Kadeřnictví DÁMSKÉ: pondělí až pátek od 8 do 19 hodin
Kadeřnictví PÁNSKÉ A DĚTSKÉ: pondělí a pátek od 13 do 19 hodin

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA: na objednávku, tel: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE UP: na objednávku, tel: 777 086 915
RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE: každou sudou
středu, objednávky na tel: 545 219 094
PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO: dle stávající nabídky
Najdete nás na ulici Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Pro objednání volejte:
545 219 094 nebo 606 882 314
Těšíme se na Vás!
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