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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nové vydání Listů se k Vám dostává v období adventu. Blíží se čas Vánoc - nejkrásnějších
svátků z celého roku. V minulých Listech jsem
Vám slíbil, že Vás budu informovat o průběhu
jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje,
jež bude projednávat Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR). Na tomto
jednání, jehož se zúčastnili i zástupci občanského sdružení Čisté Tuřany, jsem přednesl
stanovisko svoje, naší městské části i stanovisko Vás občanů, které najdete dále v Listech
v plném znění.
Dosáhli jsme jistého úspěchu, ale ne takového, jaký bychom si představovali. Osobním
jednáním s představiteli Jihomoravského
kraje jsem dosáhl zřízení Kompenzačního
fondu, z něhož bude možno čerpat finanční
prostředky na projekty v naší městské části. Úspěchem dalšího jednání s představiteli
města Brna a s představiteli Jihomoravského
kraje bylo, že při projednávání ZÚR byly návrhové plochy pro průmysl v Tuřanech zmenšeny nebo zařazeny jako plochy rezervní. Musím
konstatovat, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tyto zásady schválilo téměř jednomyslně, a to napříč politickým spektrem, tedy
hlasy zastupitelů zvolených za ČSSD, ODS,
KDU a KSČM.
V těchto aktivitách jsem nebyl osamocen, aktivní byli členové Rady městské části,
někteří zastupitelé a občanské sdružení Čisté
Tuřany. Vím, jsou to malé úspěchy, ale jen společně něčeho dosáhneme. Další prostor pro
řešení našich problémů, především pak ploch
pro lehkou výrobu a skladování, přinese další
projednávání Územního plánu města Brna.
Nyní mi dovolte, abych se vrátil k rekonstrukci mateřské školy U Lípy svobody. Po
městské části kolují „zaručené informace“.
Mohu Vás ubezpečit, že vše včetně výběro-
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vého řízení proběhlo standardně a dnes je
střecha dokončena. V dalším období nás čeká
v této školce výměna stropu, neboť statik ve
svém posouzení dal pět let na to, aby byl strop
vyměněn. Pak teprve přichází v úvahu půdní
vestavba. Je zajímavé, že jsme kritizováni za
to, že jsme střechu opravili, i když to nebylo
jednoduché. Já se kritiků ptám, proč jste střechu neopravili dávno, když konstatujete, že
byla krytina střechy v roce 2005 vyměněna na
starý krov? Na otázku, ať si každý odpoví sám.
Vážení spoluobčané, je to více než rok, kdy
radnici převzala nová koalice. Za tento rok se
nám mnohé povedlo - výčet investičních akcí
jste si mohli přečíst v minulých Listech. Máme
novou podobu Listů a mnoho dalších drobných úspěchů, kterých si jistě sami všímáte
a se mnou denně konzultujete. Jako starostovi a členu zastupitelstva města Brna se mi
podařilo dojednat dofinancování výstavby
komunikací a chodníků v naší městské části,
které nebyly zahrnuty do projektu „Dostavba kanalizace Tuřany“. Dále jsem prosadil
zpracování investičního záměru „Zvyšování
bezpečnosti silničního provozu na území MČ
Brno – Tuřany II. etapa“. Nemalý úspěch jsme
zaznamenali i v jednání s Brněnskými komunikacemi, které v letošním roce proinvestovaly na opravách přes 200 tisíc korun více než
v roce 2010. Povedlo se nám po více jak tříleté odmlce svolat schůzi družstva Balbínův
pramen. Jako představitel městské části budu
hájit naše zájmy a nedopustím, aby se tato
situace opakovala, neboť ze stanov družstva
jasně vyplývá, že se členská schůze musí
konat jednou do roka. Mohl bych pokračovat,
ale jsem přesvědčen, že naši práci děláme tak,
abychom se za ni nemuseli stydět a byla za
námi vidět. Mnozí se jistě ptáte, co plánujeme
dál. Na prvním místě bych zmínil projednávání nového územního plánu se stanoviskem
zásadního nesouhlasu s velikostí ploch pro
lehkou výrobu a skladování. Dále pak zpracováváme projekt přístavby tělocvičny u ZŠ
Požární. Máme zpracovaný projekt na dokončení rekonstrukce radnice. Chceme pobočku
knihovny přestěhovat v objektu radnice do
větších a upravených prostor po bývalé poště a na nádvoří radnice vybudovat veřejně
přístupný prostor s parkovou úpravou a tak,
aby se na nádvoří radnice mohly provozovat
drobné kulturní a společenské akce pro Vás,
naše spoluobčany. V rámci tohoto projektu
bude upraven i prostor před radnicí a vybudo-

vána komfortní zastávka MHD. V neposlední
řadě budeme pokračovat v rekonstrukcích či
opravách mateřských školek. Jsme si vědomi,
že to nebude vzhledem k ekonomické situaci
ve státě a k našemu rozpočtu jednoduché. Je
především mojí povinností pokusit se zajistit
další finance z rozpočtu města Brna. Existuje
mnoho věcí, které připravujeme a o nichž Vás
budu informovat postupně v dalších vydáních Listů.
Přeji Vám jménem všech zastupitelů krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do
nového roku 2012. A ještě mi dovolte jedno
osobní přání - bohatého Ježíška pro všechny
a ať Vám rok 2012 splní to, co si sami přejete.
Aleš Jakubec, Váš starosta
Městská část Brno-Tuřany pořádá
VÁNOČNÍ KONcErt
hraje
velký taneční orchestr MR SWING BRNO
řídí Milan Rudolecký
Orlovna-Holásky 16. 12. 2011 od 18:00
Zpívá: Ivana Budínská
Draha Kristenová
Jiří Duchoň
20 let orchestru
vstup volný

Mateřské školy v adventním čase
S příchodem adventního času se ze všech dětí bez rozdílu věku stávají velcí nedočkavci, kteří netrpělivě vyhlížejí magický večer Štědrého
dne. Nedočkavost a velké těšení se nevyhýbá ani chlapcům a dívkám „školkou povinným“. Ředitelky a učitelky mateřských škol tohle
dobře vědí, a proto vždy na prosinec připravují bohatý program, aby dětem čas rychleji utíkal.
Mateřská škola V Aleji
Podzimní radovánky byly ukončeny uspáním
broučků na školní zahradě spojeným s lampiónovou cestou, které se zúčastnili i bývalí žáčci,
a pečením voňavých brambor.
V následujícím adventním čase na děti čekají tři divadelní představení: „Divočiny“ uvede
Divadlo z rynku, s pohádkou „ Jak čertík Budlík zaspal nadílku“ přijede Studio Lídy Trnkové
a veselý vánoční příběh „ Jak šli zajíci do Betléma“ představí Eva Lesáková, členka brněnského divadla Radost.
Začátkem prosince určitě přijde za dětmi
Mikuláš s andělem a čertem, před Vánocemi
se děti mohou těšit na posezení u stromečku
spojené s nadílkou a občerstvením.

Mateřská škola U Lípy Svobody
Předvánoční čas dětem zpestří návštěva
čtyřnohých přátel – děti se v rámci canisterapie seznámí s pejsky tak, jak je dosud neznaly,
navíc uvidí i ukázky práce policejních psovodů. V rámci prevence šikany přijdou s dětmi
besedovat policisté.
Návštěvu mateřské školy si určitě nenechá
ujít Mikuláš se svým nebeským a pekelným
doprovodem. V době, kdy je čekání na Vánoce
pro děti nejdelší, je připraveno setkání s rodiči
a prarodiči, spojené se zdobením stromečku,
a těsně před svátky na všechny čeká vánoční
besídka s nadílkou.

Poděkování
Mateřská škola Zapletalova 67 děkuje
za sponzorský finanční dar panu Fritzovi
a Mateřská škola Holásecká 11 za finanční
sponzorský dar panu Vaněrkovi (jménem
všech dětí).
Jaroslava Foltánová,
ředitelka mateřské školy
Poděkování
Mateřská škola U Lípy Svobody 3 děkuje
jménem dětí panu Sázavskému za zakoupení

Mateřská škola Holásecká a Zapletalova
Velkým zážitkem bylo pro děti určitě podzimní vystoupení iluzionisty – kouzelník Katona přijel s představením, které děti do sebe
doslova vtáhlo.
V adventní době bude dětem čas ubíhat
v přípravách na vánoční vystoupení, kterým
„školáčci“ půjdou potěšit i klienty Domova pro
seniory na Holásecké. Na poslední dny před
Štědrým dnem připravuje mateřská škola jako
každoročně tradiční program – vánoční besídku a nadílku pod stromečkem.
Lucie Žáková

celonerezového servírovacího vozíku, panu
Pařilovi za zajištění návštěvy ZOO v Bošovicích, panu Kotasovi za organizaci zajímavé
exkurze v prostorách DEPA, panu Zlochovi
za výtvarný materiál pro děti, dodatečně
Honebnímu společenstvu za finanční dar ve
prospěch dětí, panu Podanému za ukázku
práce s policejními psy, manželům Horákovým za pomoc při organizaci akce „Zamykání
školní zahrady“.
Marie Přichystalová,
ředitelka mateřské školy

Adaptační pobyt

POZVÁNKA ZE ŠKOLY:
Vánoční jarmark - výrobky žáků
z 1.stupně ZŠ Měšťanská si můžete
prohlédnout a zakoupit v pátek
16.prosince 2011 na budově
Dvorecká 4 a Požární 1
od 14 do 16 hodin – v 15 hodin se
můžete těšit na vystoupení žáků.
Vánoční jarmark – výrobky žáků
2.stupně ZŠ Měšťanská si můžete
zakoupit v úterý 20.prosince2011
v Husově sboru od 15 – 16,30hod.
V 16,30 se v Husově sboru koná
Vánoční koncert žáků ZŠ a HŠ
Yamaha Tuřany
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Na začátku nového školního roku 2011/2012
se žáci a třídní učitelé 5. a 6. ročníku zúčastnili
adaptačního pobytu.
Žáci 6. ročníku v doprovodu svých třídních,
Mileny Poláškové, Ziny Jeníšové a Aleše Kodýse, strávili čtyřdenní pobyt v Uhelné nedaleko
Javorníku. Příjemné zázemí poskytla velká
chalupa, jejíž součástí byla jídelna a společenská místnost, ale také venkovní fotbalové hřiště, stolní tenis i kuželky. Na děti čekal bohatý
program: návštěva Nýznerovských vodopádů,
naučná vycházka do Javorníku, výuka formou
aktivit a her a na závěr táborák.
Žáci pátých tříd prožili dva dny v krásném prostředí rekreačního střediska Prud-

ká u Doubravníku, obklopeného lesy, kopci
a skalami. Třídní učitelky Dagmar Jílková
a Jarmila Dalecká společně se školní psycholožkou Michaelou Okounovou a studentkou
a dlouholetou skautkou Dominikou Volfovou
připravily pro žáky bohatý program plný her
a soutěží. Většinu času jsme trávili venku v přírodě, v lese, na hřišti. To vše přispělo k tomu, že
se páťáci navzájem mohli lépe poznat, učili se
spolupracovat a pomáhat si.
Zkušenosti, které si žáci obou ročníků
z pobytu odnesli, jistě využijí v dalších dnech
strávených společně ve školních lavicích.
Milena Polášková, Jarmila Dalecká

POZVÁNKA ZE ŠKOLY:
Zápis dětí do 1.ročníku pro
školní rok 2012/13 se koná
19. a 20 .ledna 2012, vždy
v 15 hodin na budově
Dvorecká 4
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

Netradičně tradiční hody
Letošní tuřanské hody se nesly v lehce
netradičním duchu. Netradičně nám začaly,
již týden před třetí nedělí říjnovou předhodovou zábavou. Tento povedený večer se konal
pod záštitou souboru Ferdinanda Volka, jehož
jsme většina krojovaných členy, tudíž jsme si
jej připravili sami. Proto nás velmi těší hojná
účast, jak z řad starých známých hodařů, tak
i těch nám více či méně neznámých. K poslechu a především k tanci nám netradičně hrála
skupina Modul z Těšan. Večer jsme zpestřili
bohatou tombolou a pro nás netradiční mašličkovou – muž symbolickým finančním obnosem zodpoví otázku – „Na kolik si ceníte své
partnerky?“ A za to pár dostane sklenku stárkovského vína a mašličku.
Samotnému hodovému veselí vždy předchází tradiční přípravy. Od nacvičování tanců
a zpěvu, škrobení a žehlení krojů, vázání šátků, až po vázání mašliček, výběru rozmarýnů,
zdobení sálu, zajištění vína či velmi oblíbenou
chlapskou starost – přivezení a následné hlídání máje. Nazdobením a postavením máje
jsou, alespoň z našeho pohledu, hody oficiálně zahájeny.
Hodová sobota pro nás začíná už časně, a to
tradičním zvaním všech občanů, bez rozdílu
místní příslušnosti, na celý hodový víkend.
Večerní zábava byla letos obzvláště vydařená.
Přispěla k tomu nejen krojovaná chasa, chutné
víno, vysoká účast z řad občanů, hudba tradičně pod taktovkou pana Hamrly, ale především

(více jak po dvaceti letech) netradiční zapojení
harmonik jako doprovodu ke zpěvu v rukou
pana Toningera a Kratochvíla.
Neděle je vždy dnem, kdy máme pocit největší hrdosti. Po požehnání v kostele a po tradičním fotografování se zástup krojovaných
sešikuje před sokolovnou a vyrazí pro své
stárky. Letošní průvod krojovaných po Tuřanech běžel, jako na drátkách. Krásné počasí
dovolilo, nám krojovaným, pyšně předvést
jedinečnost kroje a vám ostatním vychutnat
pestrost dívčích sukní, krásu tradičního koňského spřežení, půvab hlavního páru či lehkost tuřanských bab, radost nespočtu malých
dětí - jistě našich nástupců - a snad i nějaký ten
koláč od letošních stárek. Za zmínku rozhodně
stojí, že se Vám takto předvedlo 16 děvčat a 14
chlapců. Z toho na odpolední zábavě 12 párů
předvedlo ukázku Moravské besedy a stejně
jako v sobotu i tradiční tance - šotyšku, lendrera či oblíbenou mariánu.
Pondělí tradičně patří tuřanským babám
a hájení babského práva. Bohužel ani letos
maminka hlavní stárky neubránila babské
právo celý večer, ale ženy tradičním smlouváním právo vykoupily za 600 Kč a 2,5 l růžového
vína.
Těm, co by rádi věděli, jak zábava pokračovala po půlnoci, směle doporučíme přidat se
k naší krojované chase. Ale závěry patří děkování. Takže i my chceme poděkovat, a to našim
sponzorům za dary na předhodovou tombo-

lu, Sokolu za trpělivost, hudbě za nezbytný
doprovod, našim rodinám za oporu a pomoc,
všem krojovaným za chuť … udržet tradici
a všem zúčastněným za dobrou náladu. Věříme, že vše tradiční zůstane zachováno a netradiční se stane standardem. Těšíme se na Vás při
dalších krojovaných i jiných akcích.
Za krojovanou chasu
Eva Kršáková a Monika Štikarovská

Posvěcení mariánského sloupku
Křižovatka starých cest mezi Tuřanami
a Slatinou se v sobotu 19. listopadu stala místem malé slavnosti. Brněnský děkan
Mons. Václav Slouk požehnal nový mariánský sloupek, zbudovaný v místech, kde, jak
ukazují staré mapy, již v minulých dobách
stával kříž.
Drobná sakrální stavbička dostala zcela
novou podobu v roce druhého výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně. Na podstavci z pískovcových kvádříků je umístěna
stylizovaná podoba slavné středověké sošky
trůnící madony s dítětem, která po staletí
korunuje hlavní oltář tuřanského kostela a je
cílem mnoha poutí.
V blízkosti vzletové dráhy letiště slavnou
mariánskou sochu od nynějška zpřítomňuje její silueta, výtvarně zpracovaná Karlem
Rechlíkem a vytvořená neobvyklou technologií – prořezáním robustního ocelového
plátu. Tmavě šedá povrchová úprava zesiluje
dojem koncentrovaného záření světla, které
přirozeně vychází z oblohy nad horizontem,
prostupuje kovovou siluetou a vykresluje
všechny nezbytné detaily.
Mariánský sloupek v blízkosti komunikací
pozemních i vzdušných se tak stává i připomínkou Madony Tuřanské jako ochránkyně
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

všech, kdož jsou na cestách, ať už dlouhých
nebo kratičkých.

Na základě materiálů Dr. Karla Rechlíka
zpracovala Lucie Žáková
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ BrnoTuřany: 19. 12. 2011 v 18 hodin na radnici
Rada na 24. schůzi dne 7. 9. 2011:
- souhlasila s prodloužením lhůty k dokončení stavby „ZŠ Dvorecká - oprava střechy" o 35
dní,
- schválila prodej požárního vozidla CAS 25 Š
706 RTHP, rok výroby 1967, společnosti Perspekta, Brno za cenu 30.000 Kč.
Rada na 25. schůzi dne 8. 9. 2011:
- doporučila ZMČ ke schválení poskytnutí
dotace ve výši 60 000 Kč Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce 2011, poskytnutí
dotace ve výši 35 000 Kč Tenisovému klubu
Tuřany na provoz roku 2011.
Rada na 26. schůzi dne 21. 9. 2011:
- souhlasila s podáním žádosti o povolení ke
kácení dřevin rostoucích mimo les (3 ks lípy velkolisté a 1 ks smrku ztepilého rostoucích na
dvoře radnice),
- schválila montáž a demontáž vánočního
osvětlení pro termín 1.12.2011 - 7.1.2012 v naší
MČ společností Technické sítě Brno v ceně do
50 000 Kč,
- schválila provedení montáže do 1.12.2011
a demontáže po 7.1.2012 vánočního osvětlení
balkónu radnice Jiřím Krejčím, Brno za celkovou cenu 700 Kč,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč
TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce Císařské
hody,
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomor. kraje pro potřeby
požární jednotky v letech 2011 a 2012 ve výši
148.000 Kč na nákup ochranných pomůcek
a technického vybavení a ve výši 299.000 Kč na
zakoupení elektrocentrály a lanového navijáku pro automobilní silniční cisternu,
- s účinností od 1.10.2011 udělila Bc. Aleši
Jakubcovi plnou moc k jednání jménem MČ
Brno-Tuřany v orgánech družstva Obecní vodní družstvo Balbínův pramen.
Rada na 28. schůzi dne 5. 10. 2011:
- doporučila ZMČ souhlasit s předloženými
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návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna: o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému, o regulaci provozu
loterií a jiných podobných her (návrh doplnění její přílohy) a novely vyhlášky o místních
poplatcích,
- vzala na vědomí zpracování I.etapy návrhu
rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok
2012 - návrh příjmů,
- schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění akce Mikulášská besídka konané dne 3.12.2011,
- doporučila ZMČ schválit poskytnutí dotace
ve výši 25 000 Kč TJ Sokol Brno-Tuřany na zajištění provozu v roce 2011,
- doporučila ZMČ souhlasit s předloženým
návrhem obecně závazné vyhlášky Požární
řád města Brna a navrhla doplnění,
- schválila změnu technického řešení opravy sociálního zařízení a zateplení budovy MŠ
Holásecká,
- schválila změnu technického řešení střechy
na budově MŠ U Lípy Svobody, kterou zpracoval Ing. arch.Petr Blažek,
- schválila nabídku Ing. arch.Viléma Chrobočka, Brno na zpracování investičního záměru
na přístavbu tělocvičny k budově ZŠ na ulici
Požární za cenu 25 000 Kč,
- odvolala Ing. Libora Dynáka z funkce předsedy Komise dopravy a veřejného pořádku
a jmenovala do této funkce Ing. Kamila Řádka.
Rada na 29. schůzi dne 19. 10. 2011:
- schválila předláždění poškozených částí chodníku ulice Hasičské před č. 4 - 8 dle
nabídky firmy KODASTAV s.r.o., Brno v ceně
do 3600 Kč,
- schválila rekonstrukci ústředního topení
v budově hasičské zbrojnice na ulici Javorové
dle nabídky firmy Votop Šatný, Brno,
- schválila nabídku firmy KODASTAV s.r.o., Brno
na odstranění poškozené omítky a osazení
sádrových terčů na opěrnou zeď na zahradě
MŠ U Lípy Svobody v ceně do 6 000 Kč,
- schválila stavebně technický průzkum a hod-

nocení stavu budov, které jsou ve správě MČ,
- schválila likvidaci kaverny a opravu vjezdu do
MŠ Zapletalova dle nabídky firmy KODASTAV
s.r.o., Brno v ceně do 4 800 Kč,
- schválila realizaci sadových úprav u pomníku
obětem 1. světové války na Ivanovickém nám.
dle nabídky firmy FESTUCA v.o.s., Rajhradice
za cenu 74.804 Kč,
- souhlasila s pokácením přestárlých stromů
rostoucích v parku Jahodová-Pastevní, v parku Malinská a na zahradě MŠ U Lípy Svobody
dle znaleckého posudku,
- souhlasila se zřízením krytého pískoviště na
pozemku p.č. 466 k.ú. Dvorska, u dostihové
dráhy,
- doporučila ZMČ souhlasit s předloženým
návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová
mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.9.
Zastupitelstvo na 7. schůzi dne 8. 9. 2011:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření MČ
Brno-Tuřany za období 1-6/2011,
- schválilo rozpočtový výhled na období 2013
– 2019,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně
závazné vyhlášky města Brna o stanovištích
taxislužby,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna č. 25/2005, k zajištění Enrgetické koncepce statutárního města Brna,
- jednání ZMČ se zúčastnil ředitel spol. Letiště Brno a.s. Ing. Tomáš Plaček, odpovídal na
dotazy občanů a členů ZMČ na téma letové
dráhy malých motorových letadel, řízení letového provozu, letové koridory, nedodržování
hlukových pásem, přelety vojenských letadel
nad obydlenou částí městské části Brno-Tuřany.
Zastupitelstvo na 8. schůzi dne 19. 9. 2011:
- schválilo poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč
Sportovnímu klubu Tuřany na provoz v roce
2011,
- schválilo poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč
Tenisovému klubu Tuřany na provoz v roce
2011.
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Příspěvek starosty
Příspěvek starosty MČ Brno – Tuřany
Bc. Aleše Jakubce k projednávání ZUR
JmK na zasedání Zastupitelstva JmK
dne 22. 9. 2011.
Městská část Brno Tuřany nesouhlasí se
vznikem rozsáhlých návrhových ploch
pro průmysl v Tuřanech, které by byly
zakotveny v rozvojových dokumentech
kraje a územním plánu města Brna.
Tento nesouhlas byl opakovaně představiteli městské části veřejně deklarován.
Již v roce 2010 ZMČ vyjádřilo svůj nesouhlas s vytvoření průmyslových zón v Tuřanech, a to stanoviskem k návrhu ZUR.

Následně v květnu 2011 RMČ nesouhlasila s návrhem Zásad územního rozvoje JmK, co se týká vymezení ploch pro
výrobu nadmístního významu PZ1 a PZ2
na území MČ Brno - Tuřany a požadovala jejich zrušení. Tento požadavek byl
odeslán představitelům města Brna a na
vědomí zaslán též příslušnému odboru
Krajského úřadu.
Svůj postoj k průmyslovým zónám v Tuřanech ZMČ nejrozhodněji vyjádřilo při
projednávání konceptu nového územního plánu města Brna v červnu 2011, kdy
představitelé městské části jednomyslně

a rozhodně odmítli zakotvení jakýchkoliv
návrhových ploch pro průmysl a výrobu
do nové územně plánovací dokumentace
města Brna.
Starosta Bc. Aleš Jakubec, jako čelní představitel městské části Brno – Tuřany, opětovně deklaruje zásadně negativní postoj
městské části k průmyslovým plochám
v Tuřanech, apeluje na představitele kraje, aby postoj městské části a jejích obyvatel vzali v úvahu a návrhovou plochu
pro průmysl PZ1 včetně územní rezervy PZ2 ze Zásad územního rozvoje JmK
vypustili.

Občanské sdružení ČISTÉ TUŘANY
Vážení spoluobčané,
po letní prázdninové pauze nás 22. října
2011 čekalo jedno z nejdůležitějších jednání
vůbec – zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na kterém se hlasovalo o schválení Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR JMK,
tzv. krajský územní plán). Ještě před tímto
datem jsme navštívili kluby všech politických stran obsažených v Zastupitelstvu JMK
(ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS). Ze setkání
jsme měli smíšené pocity, věříme však, že
naše snaha nebyla nakonec zcela zbytečná.
2. Návrh Zásad územního rozvoje JMK byl
upraven tak, že plocha PZ2, tedy plánovaná
průmyslová zóna v území mezi Tuřany, letištěm a Dvorsky, byla pro tento účel upravena jako územní rezerva, což znamená, že se
zde v současné době průmyslové objekty
krajského významu stavět nemohou. Plocha
PZ1, tedy území mezi letištěm a dálnicí D1,
zůstala v návrhu jako plocha k realizaci. Nad
rámec územního plánování má být také zřízen Kompenzační fond, o jehož podobě však
zatím nemáme zprávy. Takto byl 2. Návrh
ZÚR JMK následně odsouhlasen. Zda se jedná o úspěch našeho jednání s vaší podporou
„v zádech“ či o předem plánovaný kompromis, nechť čtenář posoudí sám.
Praktickým výsledkem tak je, že po nabytí
platnosti krajského územního plánu může
Územní plán města Brna počítat s realizací
plochy mezi letištěm a dálnicí (PZ1) v plně
navrženém rozsahu. Ostatní plochu, původně určenou pro průmyslové využití, může
buď zahrnout do územní rezervy, nebo
ponechat jako zemědělskou půdu. Územní plán kraje se přitom má každé dva roky
aktualizovat se zřetelem na vývoj ekonomiky a potřeby obyvatel a investorů. Je tedy
možné, že za dva roky se plocha z rezervy
přesune zpět do plochy k realizaci, přičemž
se taková změna promítne i do Územního
plánu města Brna.
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Ačkoliv jsme tedy přístupem Zastupitelstva kraje poněkud zklamáni, neboť ve výše
popsaném řešení krajského územního plánu
nemáme plnou důvěru, neztrácíme v našem
úsilí naději. Další možnost bránit se výstavbě
průmyslových hal budeme mít jak při aktualizaci krajského územního plánu za dva roky,
tak při tvorbě stávajícího a nového Územního plánu města Brna.
Stejně, jako jsme jednali s reprezentací
kraje, chceme nyní pokračovat v jednání
s představiteli města. Náš požadavek zde
bude jasný – ponechat plochu mezi Dvorsky
a Tuřany jako plochu zemědělskou bez průmyslového určení. Přes dosavadní pozitivní
přístup města Brna k průmyslovým zónám
budeme doufat, že město bude brát ohled
na názor obyvatel městské části, potažmo
zohlední i názor MČ jako takové. Považovali
bychom přinejmenším za slušné, aby obyvatelé městské části (MČ), která do rozpočtu
města přispívá vysokými částkami pocházejícími z objektů umístěných na jejím území
(letiště, solární elektrárna, Makro) měli ve
svém okolí něco, co by jejich životní prostředí zlepšilo a aby jim byla konečně dopřána
kompenzační opatření za výstavbu a provoz
letiště.
Jak jste možná již zaznamenali z médií, byli
jsme opakovaně tázáni na možnost odtržení
městské části Brno-Tuřany od Brna v případě,
že město požadavkům tuřanských obyvatel
nevyhoví. Ačkoliv jsme se ze začátku k této
otázce stavěli striktně odmítavě, ve světle
průběhu územního plánování se náš postoj
začíná měnit. Je totiž pravdou, že jakožto
MČ jsme ochuzeni o možnost rozhodovat si
o svém území v rámci územního plánování
sami, naopak jsme nuceni řídit se rozhodnutími vydanými na městě Brně. Naše možnosti, coby MČ, jsou velmi malé. Dokonce stanovisko MČ k navrhovanému Územnímu plánu
města Brna je pouze doporučující. Pokud
bychom byli samostatnou obcí, rozhodo-

valo by o našem území naše vlastní obecní
zastupitelstvo. Samostatnost by samozřejmě přinesla své výhody i nevýhody, které
by bylo třeba pečlivě zvážit, samotný proces
osamostatnění by pak byl nesmírně složitý.
Budeme proto doufat, že město Brno nás
k rozhodnutí o této otázce (potažmo referendu) nebude svým jednáním nutit a vyslyší naše společné námitky.
V neposlední řadě jsme zahájili jednání s Odborem životního prostředí (OŽP)
Jihomoravského kraje, který má ve správě přírodní památku Holásecká jezera. Dle
sdělení OŽP by měl letos proběhnout ořez
některých dřevin. Aktuální údajně začíná
být i realizace revitalizačních opatření v této
lokalitě. Vzhledem k tomu, že OŽP dle svých
slov uvítá spolupráci s místním občanským
sdružením, budeme se nyní snažit navázat
užší spolupráci a napomoci tak obnově této
krásné a cenné lokality. O formě spolupráce
vás budeme informovat a s radostí uvítáme
každou pomoc spoluobčanů, ať už v podobě ruky přiložené ke společnému dílu nebo
v podobě finančního daru.
Více informací naleznete na www.cisteturany.cz, v případě jakýchkoliv dotazů nás
můžete kontaktovat prostřednictvím emailu
cisteturany@email.cz.
Na závěr by vám kolektiv občanského
sdružení Čisté Tuřany chtěl poděkovat za
vaše ohlasy, komentáře a emaily, které nám
posíláte, a popřát vám klidné prožití svátků
vánočních a v novém roce jen to nejlepší!
Lenka Hersheyová a Hana Kašpaříková
Čisté Tuřany, občanské sdružení
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15. výstava Rozmarýnku v Kulturním centru (KCMČBT)
Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 proběhla vernisáž další výstavy v Kulturním centru městské
části Brno-Tuřany, kterou připravil občanský
spolek „Rozmarýnek“ a věnoval ji historii sportu v naší MČ, pod názvem „Sportovní spolky“. Výstava komentář nepotřebuje. Nebude
snad jediného návštěvníka výstavy, kterého
by exponáty neoslovily, nepřinutily ke vzpomínkám na sportovní výkony buď své vlastní, nebo úspěchy svých sportovních přátel.
Výstava evokuje množství různých vzpomínek
i nových zamyšlení a nových posouzení osob
i skutečností.
Je např. obdivuhodné, kolik sportovních
spolků – zhruba jedna desítka na výstavě
uvedených – vzniklo díky množství sportovních nadšenců, našich spoluobčanů, kteří žili
v rozhodně těžších životních podmínkách, než

jaké máme dnes my a s mnohými osobními
oběťmi vytvořili materiální a duchovní hodnoty, na které mohou být hrdy ještě následující
generace. A to vše v duchu dnes již zapomenutého sokolského hesla „Ni zisk, ni slávu“.
Nutno dodat, že i dnes se najdou charakterově vyhranění jedinci, kterým to sokolské heslo dosud zní a kteří se jím ve svém životě řídí
– čest jim! Čestné sportovní zápolení, věrnost
humanitním ideálům a další ušlechtilé faktory
se jistě podíleli také na utváření skutečného
vlastenectví, které bylo nejednou dosvědčeno
v reálných podmínkách.
Kromě pozoruhodných sportovních hodnot
je nepřehlédnutelnou složkou sportovních
oddílů i bohatá kulturní činnost. Hrála se amatérská divadla, pořádaly se různé přednášky,
společenské zábavy, různé kurzy a jiné kultur-

ní počiny. Jednota „síly svalů a síly ducha“ je
něco, co můžeme stále bezmezně obdivovat.
Fotografie tvořící podstatnou část výstavy dokumentují činnost našich spoluobčanů
ve sportovních oddílech. Naši předchůdci už
ve své době dali laťku sportovních výkonů
dost vysoko, takže její zdolání je i dnes pro
většinu našich mladých sportovců nesnadno
dosažitelným cílem.
Celá výstava zobrazující nejen historii sportovních spolků, ale i současné sportovní dění
v naší MČ, vzdává úctu a dík všem našim předchůdcům, kteří se stali nositeli ušlechtilých
sportovních a kulturních idejí a stali se pro
příští generace následování hodnými vzory.
Výstava je otevřena každý čtvrtek od 11 do
18 hodin v KCMČBT a potrvá do konce toho
roku.
Jan Šnajdr

Výstava Sportovní spolky v Kulturním a společenském centru.
Ve čtvrtek 3. listopadu proběhla v odpoledních hodinách ve výstavních prostorách
tuřanské radnice vernisáž výstavy Sportovní spolky, kterou připravilo Kulturní a společenské centrum. Vernisáž uvedlo starosta
naší MČ Aleš Jakubec, po něm se ujal slova Jan Šnajdr, který návštěvníkům nastínil
pohnutky, které k uspořádání výstavy vedly.
Výstava se snaží mapovat vývoj i pestré
spektrum sportovních spolků na území MČ
Brno-Tuřany. Návštěvníci se zde mohou
setkat se zajímavými archivními materiály
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– fotografiemi, korespondencí či kronikami
– i jinými předměty dokumentujícími vývoj
sportovních organizací. Velké množství
exponátů napovídá mnohé o bohatém
sportovním životě předchozích generací – dnes se nám může zdát rozmanitost
sportovních klubů až neuvěřitelná. Výstava
nepochybně přináší pro mnohé návštěvníky neznámé a nové informace. Většina
z nás asi ví, že se chodívalo do Sokola a do
Orla, ale kdo z nás ví, kolik bylo v historických obcích naší městské části fotbalových
klubů, nebo že Plavecké jezer získalo svůj

název díky Klubu vodních sportů.
Výstava, jak mohou návštěvníci posoudit, byla připravena s velkým nadšením,
nicméně je poněkud škoda, že autoři neopatřili všechny exponáty popisky a dopustili se drobných faktografických chyb (např.
fotbalový klub SK Meteor Holásky nebyl
součástí TJ Sokol Holásky) a na některé
sportovce, třeba fotbalisty ze Dvorsk) zapomněli. I přes tyto drobné nedostatky však
budou návštěvníci jistě výstavou, která
potrvá do konce roku 2011, potěšeni.
Lucie Žáková
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VÝSTAVA PRACÍ RUDOLFA KUNDERY
17. listopad 1989 se stal významným dnem
také pro naši emigraci. Na slavném koncertu
České filharmonie na Staroměstském náměstí v září 1990, který řídil Rafael Kubelík, se
s ním sešli dlouholetí přátelé Rudolf Firkušný
a Rudolf Kundera, aby se společně radovali
z obnovené svobody své původní vlasti. Ta jim
poté věnovala zasloužená ocenění a poděkovala jim za jejich uměleckou činnost, kterou
šířili její dobré jméno ve světě.
V Husově sboru, pod proslaveným obrazem
Světlo pravdy, se dne 17. listopadu 2011 konala vernisáž výstavy Rudolfa Kundery k výročí
jeho stých narozenin. Vystaveny byly plakáty
k jeho výstavám, které se konaly ve Francii.
Z nich jsme mohli vnímat celou šíři a vývoj
jeho práce, aktuálnost a velkou pestrost jeho
tvorby. Pocítili jsme, jak je jeho umění sdělné
a působivé; přesvědčilo nás, že zůstal moravským malířem s tuřanským srdcem. Reprodukce zapůjčila paní Eva Hudcová, jeho neteř
a spolupracovnice.
Vernisáž byla velkou kulturní událostí, protože o mistrově tvorbě, jeho životě, době
a přátelích přednášely významné osobnosti.
Představila je všem přítomným paní Světluše
Košíčková, farářka Čs. církve husitské. V úvodním slově popsala paní Mgr. Jarmila Mráčková
tvůrčí prostředí Itálie, Paříže a Provence, které se v Kunderově díle projevilo. Uvedla také
jména jeho celoživotních přátel, m.j. Bohu-
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slava Martinů, Vítězslavy Kaprálové a Jiřího
Muchu. Zasvěcené hodnocení mistrova díla
- včetně obrazu Světlo pravdy - přednesla
paní PhDr. Jitka Sedlářová, historička umění.
Vyzvedla vliv Alfonse Muchy na R. Kunderu, který byl nejen umělecký, ale i duchovní.
O natáčení filmu „Český malíř v Provence“
hovořila paní PhDr. Vlasta Svobodová, CSc.,
M.A., režisérka filmu. Kameramanem filmu byl
PhDr. Petr Kňáva. Na svého strýce a na spolupráci s ním při přípravě výstav vzpomínala
výtvarnice paní Eva Hudcová. Přítomna byla

také jeho sestra, paní Zdeňka Červinková.
Uspořádání výstavy umožnila Československá církev husitská, zorganizovalo ji Občanské
sdružení Rozmarýnek, instalaci provedl pan
Vladimír Kincl. Příjemnou domácí atmosféru
vytvořili krojovaní členové Národopisného
souboru Ferdinanda Volka při TJ. SOKOL BrnoTuřany, kteří návštěvníkům nabízeli pohoštění
- tuřanské koláčky. Závěrem autoři filmu o R.
Kunderovi přislíbili, že jej promítnou v březnu
příštího roku tuřanské veřejnosti. Těšíme se!
Jan Kruml
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Informace Petičního výboru
Dne 9.9.2011 jsme obdrželi odpověď
Odboru územního plánování a rozvoje MMB
k dotazu na aktuální stav řešení naší žádosti
o přehodnocení úpravy směrné části Územního plánu města Brna v lokalitě Vinohrad
a navrácení původní hodnoty indexu podlažních ploch (IPP) na 0,5. OÚPR sděluje: „Na
základě prověření právních souvislostí úpravy směrné části ÚPmB OÚPR MMB dospěl
k závěru, že zpětnou úpravu na původní hodnotu nelze bez souhlasu žadatele a zejména
bez souhlasu vlastníků jednotlivých pozemků
provést, a to z důvodů ochrany jejich nabytých práv.“ „Problematikou intenzity využití
a charakteru stavby předmětné lokality se
nicméně OÚPR zabývá – v součinnosti s MČ
Brno-Tuřany zahájil pořizování regulačního
plánu, který bude po veřejném projednání
a vydání formou opatření obecné povahy
závazným podkladem pro umisťování staveb
v lokalitě.“
Naše žádost z 22.8.2011 na Krajskou hygi-

enickou stanici JmK o prošetření nadměrné
hlučnosti provozu letiště Brno-Tuřany byla
zaevidována jako podnět a KHS JmK provede
šetření v předmětné záležitosti a o jeho průběhu bude OS Holásky informovat.
Dne 16.9.2011 proběhlo za naší přítomnosti na Odboru implementace evropských
fondů MMB jednání o dalším postupu zajišťování investice „Revitalizace přírodní památky
Holásecká jezera“. Bylo navrženo vypracování
studie zadání o aktualizaci projektové dokumentace, která umožní čerpání dotací z OPŽP.
Projektová dokumentace z roku 2007 není
totiž ve své podobě financovatelná z evropských fondů, navržené řešení je nákladné
a z hlediska majetkoprávního obtížně realizovatelné a není také vyhovující pro dotčené
orgány státní správy.
Dne 25.10.2011 proběhlo veřejné ústní jednání k projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby Technická infrastruktura
v lokalitě Brno Tuřany – Holásky (v lokalitě

U potoka). O tomto jednání jsme informovali
občany Holásek letáčkem s grafickou přílohou umístění stavby. Jednání se zúčastnili
zástupci Bytového odboru MmB, projektant
stavby, zaměstnanci Stavebního úřadu MČ
a vedení MČ. Účastníci řízení vznesli námitky, veřejnost připomínky, z nichž vybíráme:
- Návrh řeší pouze komunikace a inženýrské
sítě, chybí celková projektová vize lokality. Dotčené orgány nejsou schopny odpovědně
posoudit celou situaci, kapacitní požadavky
sítí, dopady celé stavby na lokalitu a okolí apod. - Chybí vyjádření Odboru životního
prostředí JmK a stanovisko Povodí Moravy,
s.p. - Chybí hydrogeologický průzkum. Stavba může zásadně ovlivnit hladinu spodních
vod v dané lokalitě a jejím okolí. - Technická
řešení vozovky a chodníků v místech sousedících se soukromými pozemky nevyhovují
ČSN 736 110 Projektování místních komunikací a další.
Za OS Holásky Hana Dombrovská

Tělovýchovná jednota Holásky, Rolencova 93 , 620 00 Brno
Dnešní příspěvek nás nachází v polovině
odehrané sezony stolních tenistů a zatím
se zdá, že úspěchy z minulé sezony nebudou opakovány.
Snaha všech hráčů je veliká, ale i protihráči se lepší a hrají se velmi vyrovnaná
utkání. Zatím jsou na tom nejlépe naši žáci
pod vedením pana Sedláčka.
Ostatním musíme držet, jak se říká, pěsti
a fandit jim.
Velmi dobře si vede cvičení rodičů s dětmi, které cvičí v pondělí odpoledne od
16,00 hodin a ve středu dopoledne od 9,30
hodin. Tato cvičení jsou dobře obsazena
a jak lze usuzovat, dětem se líbí.
Také se vydařilo uspořádání divadelního
představení divadélka Paravánek, bylo jednoduché a děti zaujalo. Představení budeme opakovat s jinými pohádkami, případně i s jiným obsazením herců a také bude
uspořádáno představení pro naše Mateřské
školky, po dohodě s ředitelkou MŠ. Za tuto
novou aktivitu děkujeme novým nájemcům a těšíme se na další novoty, které spolu
s výborem TJ Holásky na Orlovně připravují.
Včas budeme na vývěsce všechny zájemce
informovat.
Cvičení žen a kulturistiky probíhá dle

rozvrhu, ženy 3x v týdnu a kulturisté každý den mimo soboty. Případní zájemci o jednotlivá
cvičení se mohou přihlásit u vedoucích cvičení, kapacita se určitě najde. Ke cvičením můžeme
přiřadit i relaxaci v naší sauně, kde se saunující domlouvají na rozšíření doby saunování
o sobotu. a to jako společná sauna. Začneme asi v novém roce 2012. Informovat se lze u paní
Struhařové, od úterý do pátku, od 16,00 hodin, přímo v sauně.
O tom, že máme na Orlovně nové nájemce, jsem se už zmínil a ono to je také vidět na
nových reklamách na objektu Orlovny. Tímto konstatováním bych vás všechny rád pozval
do opravené a hlavně upravené restaurace, na bohatý výběr jídel a občerstvení s příjemnou
obsluhou. Otevřeno je denně od 10,00 hodin a je možno si vybrat, zda posedět v kuřácké
části nebo v nekuřácké.
Akce, které nás čekají do konce tohoto roku:
3.12.2011
Mikulášská zábava – důchodci Tuřan
10.12.
Prodej sportovní textilu – dopoledne
15.12.
Prodej ostatního textilu a oblečení
16.12.
Vánoční koncert MČ – Big Band MR Swing Brno
17.12.
Soukromá akce
25.-26.12.
Vánoční turnaj stolních tenistů
A co nás čeká začátkem roku 2012 :
21.1.
Společenský ples TJ Holásky
22.1.
Tradiční maškarní ples dětí /od 15,00 hodin/
23.1.
Dopolední divadelní představení pro MŠ
28.1.
Zábava důchodců Chrlic
18.2.
Společenský ples Rybářů
17.3.
Zábava důchodců Tuřan
Všechny vás srdečně zveme na uvedené akce a zároveň přejeme pěkné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví a spokojenosti do nového roku 2012.
Miroslav Vladík

VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 8. října 2011 byly slavnostně
uvítány tyto děti:
Dalibor Petr, Martin Dvořák, Karolína
Krejčí, Alex Ponechal, Anna Králová, Viktorie Hryzáková, Eliška Krátká, Lucie Vaňková,
Inka Srpová, Michal Uherčík, Robin Řička,
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Silvie Protivínská, Daniela Plachá, Leona
Gemova, Jan Němec, Zuzana Konečná,
Tomáš Lisa, Kateřina Blaschková.
Rodiče i děti přivítal pan starosta Bc.
Aleš Jakubec a pásmo písniček připravily
děti z MŠ U Lípy Svobody. Poděkování za

příjemný průběh této slavnostní akce patří
také učitelkám mateřské školy a členkám
zdravotní a sociální komise Rady městské
části Brno-Tuřany.
matrikářka Blanka Gärtnerová
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

Sbor dobrovolných hasičů v Brněnských Ivanovicích
Blíží se konec roku a jako vždy bilancujeme uplynulé období a vzpomínáme co se
nám podařilo a co ještě vylepšíme. V posledním článku jsem zmiňovala co všechno hasiči v Brněnských Ivanovicích organizovali za
první pololetí letošního roku a že v srpnu
proběhl první ročník příměstského tábora.
Na ten máme velmi dobrý ohlas a doufám,
že v příštím roce podobnou akci zopakujeme. Teď bych chtěla připomenout naše
každoroční odpoledne pro děti, které pořádáme v září a i letos proběhlo 10.9.2011.
Dětí přišlo dostatek a soutěžit bylo možné

celkem v deseti disciplínách a jedna speciální byla připravena i pro rodiče. Jako doprovodná akce byla jízda na koníkovi a malá
ukázka hašení požáru z přírodního zdroje.
Počasí nám také přálo a doufáme, že byli
všichni spokojeni. Podzim pro dobrovolné
hasiče znamená přípravu na zimní období.
Na začátku zimy je nutné proto připravit
techniku a vozidlo na toto období. Také se
připravujeme na akce pro veřejnost, které
nás ještě do konce roku čekají.
Jako každý rok je to Mikulášská nadílka pro
děti, Adventní trhy a Vánoční strom. Vánoč-

STATISTIKA JUBILANTŮ V ROCE 2011
Komise sociální a zdravotní při své činnosti v roce 2011 navštívila 119 občanů a 2 manželské páry (zlatá a diamantová svatba), aby jim jménem představitelů městské části popřála
k jejich životnímu jubileu.
75 roků
80		
85		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
97		
99		
celkem

35 občanů				
29
31					
9
3
4
2
1
1
3
1
119 občanů
Marie Havlátová, předsedkyně komise

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

ní strom se uskuteční 23.12.2011 v 18.00
hod. u hasičské zbrojnice a asi v 18.30 hod.
se přesuneme ke kapličce Panny Marie, kde
nám děti z Br. Ivanovic zahrají Živý Betlém.
Učinkující už pilně od října nacvičují. V letošním roce se nám představí nové tváře. Proto Vás všechny srdečně zveme. Za hasiče
v Brněnských Ivanovicích přeji všem našim
spoluobčanům klidné prožití Vánočních
svátků, hodně zdraví, spokojenosti a štěstí
do nového roku.
Bc. Zdeňka Jandová,
Starostka SDH Br. Ivanovice

Doktor koupí
RD či Byt
za hotové,
i zadlužený.
Tel: 720 551 215
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!
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PROVOZ ÚMČ VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
Upozorňujeme občany MČ Brno-Tuřany, že
z důvodu účetní uzávěrky kalendářního roku
2011 a čerpání zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ Brno-Tuřany bude dne 28.12.2011
zajištěn pouze omezený provoz úřadu

a podatelny v době 8:00 – 14:00 hodin.
Ověřování dokumentů si mohou občané zajistit na Magistrátu města Brna, Malinovského nám.3, u notářů nebo na poštách
označených logem CzechPoint.

Děkujeme za pochopení, přejeme poklidné
a příjemné prožití posledních dnů roku 2011
a mnoho osobní spokojenosti v roce příštím.
Ing.Zdeněk Cibulka
tajemník ÚMČ Brno-Tuřany

VYDÁNÍ PRVNÍHO CESTOVNÍHO PASU
Od data 1. 1. 2012 nebude třeba předkládat k žádosti o vydání prvního cestovního pasu osvědčení o státním občanství
České republiky.

Dne 1. 1. 2012 nabývá účinnost novela zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o cestovních
dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely vydání prvního cestovního pasu
proto nebude referát státního občanství
a matrik OVV MMB na žádost fyzických
osob vydávat osvědčení o státním občanství České republiky pro účely vydání prvního cestovního pasu.

Změna místních poplatků v roce 2012
Od 1.1.2012 se mění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích
Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)

Bytový dům
držitel psa

Městská část
Brno-Tuřany

Rodinný dům

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu

držitel psa

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

základní
sazba

za druhého a každého
dalšího psa

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

základní
sazba

za druhého a každého
dalšího psa

1 500

2 250

200

300

350

500

120

150

Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství (sazba v Kč/m2/den nebo paušální částka v Kč za týden - T, měsíc - M)

Městská
část
Brno-Tuřany

paušální částka za umístění stavebních zařízení, skládek a provádění výkopových prací
(max. na dobu 6 měsíců)
do 10 m2

do 20 m2

do 50 m2

200M

300M

600M

do
500 m2

nad
500 m2

Veškerou agendu ohledně místních poplatku můžete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p.Rosenbergová, Tel.: 545 128 242, Email: rosenbergova@turany.cz

Veškerý počítačový servis pro firmy i občany
nyní se slevou 20 %

navíc ke každé zakázce
exkluzivní mail zdarma!

Kurs s.r.o. | tel.: 731 84 84 84 | www.ivanovice.eu
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Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

JUDr. Milan Dobeš
advokát

oznamuje, že od 01.09.2011 otevřel advokátní kancelář v Brně-Chrlicích, v ulici
Jánošíkova 29. Zaměření zejména na: nemovitosti, smlouvy všech typů, zastoupení
u soudů, právní konzultace pro občany i pro firmy.
Schůzku je třeba si předem dohodnout buď telefonicky nebo emailem.
Kontakt: tel.: 603 201 638, email: judr.m.dobes@volny.cz

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení přátelé!
Opět uplynul rok a blíží se k nám čas vánoční. Doba lásky a míru.
Obracím se proto na vás, všechny lidi dobré vůle, s prosbou.V tento čas, dne 7. 1. 2012
od 9 hodin, opět proběhne sbírka tříkrálová.
Buďte tak laskaví a věnujte jí stejnou, ne-li
větší přízeň, jako jiná léta. Vždyť se jedná

o pomoc těm nejpotřebnějším. Apeluji proto
na vaši lásku a soucit s těmi, kdož tuto pomoc
tak naléhavě potřebují! Přispějte, prosím dle
svých možností i letos.
Dovolte mi vyslovit ještě jednu prosbu.
Pokud máte v rodině někoho, kdo by mohl
s naší sbírkou vypomoct, požádejte ho, aby
tak učinil. Přihlásit se může každý. Dospě-

lí (nad 18 let) jako zodpovědný vedoucí,
a doprovod. Děti pak jako králové.
Adresa k přihlášení je: Libuše Aujeská, Myslivecká 4, tel: 605 074 862.
Děkuji vám všem, kdo nám pomůžete,
i těm kdo přispějí svými dary.
						
Libuše Aujeská

VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
Sobota

24.12. Štědrý den
Betlémské světlo 8-9h
"dětská" mše svatá 16:00h
otevřený kostel pro návštěvu
u betléma 17-18h
"půlnoční" mše svatá 22:00h

Neděle

25.12. Hod Boží vánoční
mše svatá 7:30 a 10:00 hodin

Pondělí

26.12. sv. Štěpána
mše svatá 7:30 a 10:00 hodin
----- -----

Pátek

30.12. sv. Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa

Sobota

31.12. sv. Silvestra
děkovná mše svatá 16:00h

Neděle

1. 1. slavnost
Matky Boží Panny Marie
mše svatá 7:30 a 10:00 hodin

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních
úspěchů, rodinné pohody, spokojenosti a pevné zdraví

v nadcházejícím roce 2012 Vám přejí
Bc. Aleš Jakubec
starosta

Michal Krátký
místostarosta

Ing. Zdeněk Cibulka
tajemník
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