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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty

Dále v Listech najdete seznam ulic a mapku
ulic, kterých se kanalizace bezprostředně dotýká.
Stavbou budou dotčeny ulice Tuřanská, Revoluční, Podlipná, Špirkova, Malínská, ul. 1. Května,

Uhýrkova, Holásecká, Šípková, Tuřanské náměstí,
Hasičská, Švédská, Haraštova, Farní a Měšťanská.

Vážení spoluobčané,
Aleš Jakubec, Váš starosta
v tomto slově starosty se
Městská část Brno-Tuřany spustila novou podobu webových stránek.
budu věnovat jedinému
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Více na www.turany.cz
tématu, a tím je „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech“. V minulém vydání Listů jsem
Vám poskytl v té době
dostupné informace. Od minulého vydání listů proběhlo několik jednání se zhotovitelskou
firmou, která nám postupně uvolňuje další potřebné informace.
První z nich je termín zahájení stavby - začátkem května na Tuřanském náměstí a pokračovat se bude ulicí Hasičskou. V tomto místě se
začíná, protože jde o nejnižší místo celé akce.
V průběhu měsíce května a června získá firma
zvláštní užívání komunikací, z něhož bude
Program Noci kostelů 1. 6. 2012
zřejmé, jak bude celá dopravní situace v Tuřanech během stavby probíhat.
Brno-Tuřany, Kostel Zvěstování Panny Marie
Druhou informací je, že nejdříve se budou
18:00 - 19:00 Pravidelná mše svatá
pokládat stoky v silnici a teprve následně
19:00 - 19:45 Zahájení Noci kostelů v Tuřanech
budovat přípojky. Jednotlivé přípojky k nePři zahájení budou zvonit všechny zvony, poté zahraje u kaple Zjevení Kvartet lesních rohů
movitostem bude realizovat firma provádě19:45 - 20:30 	Vystoupení Tuřanského chrámového sboru
jící kanalizaci, a to buď k hranici domu nebo
20:30 - 21:15 Komentovaná prohlídka kostela
k hranici předzahrádky. Na schůzi s občany
Kostelem vás provede František Máca
obdrží obyvatelé dotčených ulic údaje o svých
kanalizačních přípojkách, jež má úřad k dispoBrno-Tuřany, Husův sbor Církve československé husitské
zici. Napojení na vybudované přípojky v před18:00 - 18:15 	Uvítání a zahájení Noci kostelů čtením Bible a modlitbou
zahrádkách a domech si bude zajišťovat každý
18:15 - 18:35 Hudební vystoupení dětí ze ZŠ Měšťanská
vlastník domu na svoje náklady.
18:35 - 19:00 Skrytý poklad - soutěž pro děti
V minulých listech jsem Vám slíbil, že uspo19:00 - 19:25 Komentovaná prohlídka kostela a kúru
řádáme schůzi s Vámi občany - první schůze
O historii Husova sboru a poselství obrazu Světlo Pravdy promluví Ivan Drahola, hru na dvě
na téma „Rekonstrukce a dostavba kanazrekonstruovaná historická harmonia vysvětlí a předvedou Mgr. Jiří Jahoda a Ing. Pavel Tuček
lizace v Tuřanech“ se koná dne 9. května
19:30 - 19:55 Chvíle hudby a slova
2012 v 18 hodin v Orlovně na ulici RolenNa housle hrají Jiří a Ivona Jahodovi
cova 93. Na tuto akci budete pozváni letáky
20:00 - 20:25 Komentovaná prohlídka kostela a kúru
do Vašich schránek, místním rozhlasem a inO historii Husova sboru a poselství obrazu Světlo Pravdy promluví Ivan Drahola, hru na dvě
formace bude zveřejněna i na web stránkách
zrekonstruovaná historická harmonia vysvětlí a předvedou Mgr. Jiří Jahoda a Ing. Pavel Tuček
www.turany.cz
20:30 - 20:55 Chvíle hudby a slova
Na housle hrají Jiří a Ivona Jahodovi
21:00 - 21:25 Komentovaná prohlídka kostela a kúru
Co víte či nevíte o škole str. 2-3
O historii Husova sboru a poselství obrazu Světlo Pravdy promluví Ivan Drahola, hru na dvě
zrekonstruovaná historická harmonia vysvětlí a předvedou Mgr. Jiří Jahoda a Ing. Pavel Tuček
Kanalizace
str. 5
21:30 - 22:10 Fotografie a krátké filmy
Dokumenty Ing. Jana Sichlera ze života v Husově sboru a rozhovor nad nimi
22:15 - 23:00 	Nepatříme noci ani temnotě (1Te 5,5)
Letecká záchranná služba str. 6
Čtení z Bible, modlitby, hudební vstupy, požehnání

Vostatke, jak decky bévale str. 12

Co víte či nevíte o místní základní škole
Základní škola Brno, Měšťanská 21, je jedinou
základní školou v městské části Brno-Tuřany. Žáci
jsou na ni přijímáni ze čtyř místních mateřských
škol, ale také z jiných městských částí a poslední
dobou přicházejí i mimobrněnští. Výuka probíhá ve třech budovách. Na Dvorecké 4 a Požární
1 (Holásky) jsou děti od 1. do 4. ročníku, od 5.

do 9. ročníku navštěvují budovu na Měšťanské.
Všechny budovy jsou od sebe poměrně vzdálené, což představuje značnou provozní i finanční
zátěž, menší děti však mají možnost prožít první
roky školní docházky v pěkných, menších školách rodinného typu. Za uplynulé roky došlo nejen k rekonstrukci obou detašovaných budov,
ale zejména k modernizaci interiéru. V obou budovách byly pořízeny počítačové učebny (v každé 12 počítačů, tj. jeden pro dva žáky, nebo učitel pracuje s polovinou třídy), jedna interaktivní
tabule (nabývá u dětí stále větší obliby) a televize s velkoplošnou obrazovkou. Kromě tříd je
moderní vybavení i ve školní družině a jídelně,
pedagogičtí pracovníci mají pro svou práci
k dispozici už 3 roky pěkné sborovny, ve kterých
mohou diskutovat denní problémy a připravovat se na výuku. Telefonické i e-mailové spojení
mezi budovami je již několik roků zcela zdarma,
nicméně např. dovoz stravy (z Měšťanské) a řešení každodenních provozních otázek přináší
s sebou nemalé výdaje. Jeden školník musí
zvládnout veškeré běžné opravy i zcela nenadálé situace, avšak např. na recepční službu, tolik
potřebnou pro plynulý denní provoz detašovaných budov školy v rozpočtu nezbývá.
Ani v jedné budově 1. stupně není tělocvična.
Na Dvorecké využívají děti menší hřiště s herní-
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mi prvky (umístěné na dvoře radnice), jinak cvičí
v sokolovně, kde musí škola hradit nájem. Nyní
se děti na Požární mohou těšit na novou tělocvičnu, jejíž projekt je zpracován a probíhají potřebná řízení k rychlé realizaci ještě v roce 2012.
Spolu s tělocvičnou (která poskytne i kulturní
zázemí různým společenským akcím) dostanou
děti nové šatny, které dosud chyběly (musí se
zatím spokojit s botníky a věšáčky na docela úzkých chodbách).
Měšťanská uvítá denně 280 žáků, jimž se
věnuje 25 pedagogů, 2 asistentky, 6 správních
zaměstnanců a 7 kuchařek. Žáci se učí ve 13
kmenových třídách umístěných ve 3 podlažích,
ve 4. podlaží jsou odborné učebny. Z nich nejoblíbenější je počítačová učebna (20 počítačů
pro žáky a jeden učitelský) a multifunkční učebna, která nabízí kromě 12 počítačů zabudovaný
dataprojektor a promítací plátno, takže se tu
žáci mohou cítit jako v kině. Dále je tu učebna
cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy, zcela specifická (koberec, polštářky a žádné lavice)
je učebna osobnostně dramatické a sociální
výchovy. Po poslední úpravě školního vzdělávacího programu je častěji využívána cvičná kuchyně, která umožňuje žákům 9. ročníku získat
základy kuchařského umění. Tento předmět se
stal velmi oblíbeným zejména u hochů.

Na prostorných chodbách budovy na Měšťanské jsou umístěny 4 stoly na stolení tenis,
u nichž tráví žáci skoro každou přestávku.
Ve volném čase se mohou věnovat také hře
na stolních fotbálcích (ve třídách), v létě na školním hřišti. V budově je zatím jedna interaktivní
tabule (v plánu jsou ještě dvě další) a v každém
poschodí nejméně dva televizory. V přízemí se
nachází tělocvična (poměrně malá), v suterénu vybavené školní dílny. Vedle školní budovy,
kromě trávníku, mají žáci řadu záhonů s květinami a zeleninou. V rámci tělesné výchovy navštěvují žáci (zejména sportovní třídy) nedaleké
Tréninkové centrum mládeže, které je dalším
detašovaným pracovištěm školy. Na celé škole
je celkem 82 počítačů (učebny, kanceláře, kabinety, sborovny), 5 serverů, 22 telefonních linek.
Na Měšťanské chybí v současné době sborovna
(byla uvolněna jako kmenová třída), učitelé mají
své zázemí v několika kabinetech.

Školní kuchyně není v současné době zcela plnohodnotně vybavena, během hlavních
prázdnin má být zahájena rekonstrukce (přestavba výdejních míst) a bude zaveden čipový
systém na odběr i objednávky obědů. Kapacita
kuchyně je 585 obědů denně, což je plně dostačující pro všechny žáky a zaměstnance školy i přibližně 50 cizích strávníků, ne však již pro
místní mateřské školy.
Výuka na 1. a 2. stupni je v tuřanské škole

poněkud odlišná. Zatímco u mladších dětí je
realizována velmi často skupinová výuka a principy tvořivé školy (činnostní učení), na 2. stupni – u starších žáků – se více osvědčuje klasická
frontální výuka.
Činnostní učení (jeho priority jsme avizovali
v nedávných Listech) znamená při výuce zapojení manipulace s obrázky, kartičkami, dominem, různými skládačkami – jsou to pomůcky,
které vyrábí pro děti většinou učitelky, některé
si děti zhotovují samy. Jsou tak více zainteresovány na výkladu látky a navíc je tento postup
více baví.Učitelky se nevyhýbají ani moderním
trendům a do výuky zařazují práci s interaktivní
tabulí, na počítačích a výukové programy Domu
dětí a mládeže či ekologických center jako je
Lipka a Rezekvítek.
Součástí metod výuky je i nyní tolik diskutovaná čtenářská (matematická) gramotnost. V praxi to znamená, že dítě musí pochopit, co čte,
co slyší – prostě musí rozumět, „ co se po něm
chce“. U matematické gramotnosti je pak rozvíjeno logické myšlení, propojování teorie s praxí
(nejlépe s činností z domácího či školního prostředí). Nedílnou součástí výuky je i sebehodnocení žáků, kdy za určitou dobu (například jednou týdně) si učitelka s dětmi udělá čas na to,
aby děti samy zhodnotily, jak pracovaly. To, že
umí hovořit o své práci nebo práci svých spo-
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lužáků, je také výsledek předmětu osobnostně
dramatická a sociální výuka. V tomto předmětu
(ve 2. třídě povinném, v ostatních zájmovém)
se dítě učí poznat své místo v kolektivu, vážit
si samo sebe, umí naslouchat názoru druhých,
umí se vyjadřovat a nebojí se komunikovat. Několikrát za rok realizují učitelky a vychovatelky
1. stupně společné akce, aby se děti z Dvorecké i Požární znaly, mohly spolu prožít příjemné
chvíle, a to nejen ve škole. Proto v loňském roce
již nebyly žádné velké problémy, když se třídy
A a B při přechodu na Měšťanskou „míchaly“.
V této citlivé situaci byla totiž provedena změna
– prioritou od loňska je přestup do dané třídy
s nejlepším kamarádem, kterého si žák předtím
sám zvolil.
Novinkou letošního roku u dětí přijímaných
k základnímu vzdělávání je realizace edukativně stimulačních skupin. V praxi to znamená
setkávání na školu přijatých dětí s odborníkem,
který jim pomáhá získat odpovídající znalosti
a dovednosti, jež jsou předpokladem zdárného
vstupu dítěte do školy. Tímto odborníkem je

Mgr. Markéta Brázdová, ředitelka MŠ Brno, Bayerova (nyní zároveň předsedkyně školské rady
naší školy). Již nyní lze konstatovat, že o tuto
nadstandartní službu je u rodičů zájem. Možná,
že díky ní bude řada rodičů při vstupu svých dětí
do 1. třídy klidnější a navíc je spolupráce v domácím prostředí s odborníkem pro děti příznivější než jejich návštěva v Pedagogicko psychologické poradně.
Speciální a individuální přístup mají učitelé
k žákům s poruchami učení i chování. Tito jsou
ve výuce zohledňováni podle stanovených
pravidel. Protože se na škole stále zvyšuje počet žáků s poruchami učení i chování, pracují
v některých třídách i asistentky pedagoga. Jde
o nový fenomén, který před několika lety nebyl
vůbec myslitelný. Dnes je však běžnou součástí
školního života.
Pokud nastanou ve škole problémové situace,
které je nutno konzultovat s rodiči, řeší se většinou na schůzkách s třídním učitelem, případně
vedením školy. Vyžaduje-li to situace, je přizvána i kurátorka a školní psycholožka. Ta má vel-

kou zásluhu na okamžitém a většinou zdárném
řešení těchto případů. Pokud je třeba, domluví
si s ní rodiče i následnou terapii.
Nesmírnou oblibu si v tomto školním roce získal zájmová „sportovní školička“ – příprava dětí
na sportovní vyžití v obecné rovině. Je to dáno
především odborným vedením Nadi Mokré
(trenérky sportovních tříd), která má s malými
dětmi dlouholeté zkušenosti a má jim co nabídnout. O tom, kam se děti mohou pod vedením
zkušeného odborníka posunout, se mohou rodiče přesvědčit mimo jiné na Dni otevřených
dveří, který proběhne během března. I zde se
dají vytipovat talenty, které pak mohou na 2.
stupni pokračovat ve specializované výuce.
Žáci pátého ročníku 1. stupně se učí v budově na Měšťanské spolu s žáky 2. stupně. Pobyt
těchto jedenáctiletých dětí mezi staršími má svá
pozitiva. Obě třídní učitelky „pětek“ jsou dobře
znalé dětské psychiky a učí děti všechny předměty kromě anglického jazyka, informatiky a tělocviku. Vytvářejí tak pro děti klidné zázemí ještě
rodinného kolektivu, na který byly děti doposud
zvyklé, ale zároveň jim umožňují postupně přivyknout na náročnější výuce na 2. stupni.
Tento článek vznikl jako reakce na původně
zamýšlenou výzvu některých občanů vyjádřit
se k fungování tuřanské školy. Protože se ukázalo, že veřejnost nemá dostatek informací o životě školy, nabízíme následující přehled, který
z důvodů jeho obsáhlosti otiskujeme na pokračování.
Pokud byste už nyní cítili potřebu se vyjádřit,
máte možnost oslovit předsedkyni Školské rady
na adrese predsedaSkR@zsmestanska.cz. Druhá
část článku bude zveřejněna v následujícím čísle Listů.
Celý článek je zveřejněn již nyní na
www.zsmestanska.cz, v sekci RODIĆ /školská
rada.
Božena Küfhaberová, ředitelka ZŠ

Mateřská škola V Aleji
Jarní sluníčko už hezky hřeje a láká všechny,
malé i velké, z domu. „Školkáčci“ jsou navíc určitě rádi, že už nemusejí zápolit se zimním oblečením, se všemi jeho záludnostmi a mohou
vyběhnout ven jen nalehko.
Pro děti z mateřské školy je i na jarní měsíce
připraven pestrý program, zahrnující divadelní
představení, vzdělávací pořady i exkurzi. Na začátku květnu se mohou těšit na výukový program Velká včelí tajemství, který dětem prozradí mnoho o životě ve včelím úle a o tom, proč
a jak dělají včely med, na návštěvu Hvězdárny
a planetária Brno, kde na ně čeká také spousta
zajímavého povídání. V polovině května přijde
do mateřské školy fotograf, koncem měsíce přijede Divadélko Kača a Kača s pohádkou O holčičce Natálce a panu Netopejrovi. V prvním
červnovém týdnu se pak děti vyřádí při „Karnevalu v maskách“ – tradičním dětském dnu.
Na základě informací ředitelky MŠ Magdy
Brázdové zpracovala Lucie Žáková
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany: 21. 6. 2012 v 18 hodin na radnici
Rada na 39. schůzi dne 1. února 2012:
- vzala na vědomí odstoupení Ing. Kamila
Řádka z funkce předsedy Komise dopravy
a veřejného pořádku,
- neměla připomínky k záměru Letiště Brno
„Úprava parkovacích míst v prostoru před terminálem“,
- souhlasila s umístěním oplocení na pozemku p.č. 2268, k.ú. Holásky, a to jako stavby dočasné, nejvýše na pět let,
- nesouhlasila s umístěním maringotky na pozemku p.č. 3979/1, k.ú. Tuřany v návrhové
ploše R,
- souhlasila s Návrhem investičního záměru
„Vybudování chodníku Chrlice – Holásky“,
- vzala na vědomí rozpisy neinvestiční dotace
od MČ Brno-Tuřany na rok 2012 předložené
jednotlivými MŠ a ZŠ,
- vzala na vědomí výsledky voleb do Školské
rady ZŠ Měšťanská 21,
- předložila Radě města Brna návrh na přiznání odměny ředitelce ZŠ Měšťanská 21
PhDr. Boženě Küfhaberové za I. pololetí školního roku 2011/2012,
- doporučila ZMČ souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna o místních poplatcích,
- souhlasila s předloženým návrhem Statutu
Fondu krytí a škod.
Rada na 40. schůzi dne 15. února 2012:
- vzala na vědomí výsledek kontroly výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům MČ
Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem
interního auditu a kontroly MMB v období
od 15. 11. 2011 do 23. 12. 2011 a požaduje,
aby o výsledku kontroly bylo informováno
ZMČ,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření za rok
2011 jednotlivých MŠ a ZŠ Měšťanská 21,
- doporučila ZMČ souhlasit se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a re-

stauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
- neměla námitek proti dotčení pozemku p.č.
2135/35, k.ú. Tuřany, stavbou kabelových rozvodů nízkého napětí za předpokladu uvedení
všech dotčených ploch do původního stavu.
Rada na 41. schůzi dne 29. února 2012:
- schválila zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na přístavbu
tělocvičny ZŠ Měšťanská, budova Požární
Ing. arch. Vilémem Chroboczkem za cenu
336 000 Kč, schválila provedení výběrového
řízení na zhotovitele stavby firmou Brnoinvest
spol. s r. o., Vlhká 25, Brno, za cenu 96 000 Kč,
- souhlasila s udělením výjimky z vyhlášky
č. 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území, § 20, odst. 5,
písm. a). Parkovací stání. Rada ukládá ÚMČ
požádat Odbor dopravy MMB o návrh řešení
dopravy v klidu v ulici Jubilejní, Brno.
- projednala podklady k výstavbě haly v areálu Honeywell a požaduje, aby přepravní trasy
staveništní dopravy i příjezdové trasy v rámci
budoucího provozu haly byly žadateli stanoveny s přímou návazností na dálnici, mimo
obytné území městské části Brno-Tuřany,
- projednala předloženou dokumentaci křižovatky Kaštanová – Popelova – Vinohradská,
DSP bez připomínek,
- souhlasila s podáním žádosti o povolení
ke kácení dřevin rostoucích mimo les (1 smrku ztepilého rostoucího na zahradě ZŠ Požární),
- projednala a navrhla změnu koncepčního
materiálu „Obecní školství ve městě Brně
a směry jeho vývoje do roku 2013“,
- doporučila ZMČ navrhnout změnu přílohy
Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové
obvody základních škol,
- souhlasila s přemístěním trasy vodovodu
Holásky – Modřice do zpevněné polní cesty
na pozemku p.č. 2172, k.ú. Holásky, požaduje uvedení povrchu pozemků v trase výkopů
do původního stavu, provedení obrusné vrstvy zpevněné polní cesty v celé šířce s upnu-

tím do obrubníků a protokolární předání a
převzetí po ukončení stavby.
- souhlasila se zřízením věcného břemena
k pozemkům p.č. 1386 a 1397, k.ú. Tuřany,
pro umístění střednětlakého plynovodu (Tuřanské náměstí), požaduje uvedení povrchu
pozemků v trase výkopů do původního stavu
včetně protokolárního převzetí po ukončení
stavby,
- souhlasila s převzetím částí pozemků veřejných prostranství (tzv. zelených ploch) do majetku, správy a údržby s výjimkou dětského
hřiště a podzemních částí dešťové kanalizace
(plánovací smlouva Žleby).
- souhlasila se záměrem zřízení dočasné deponie inertního odpadu na části pozemku
p.č. 196/1, k.ú. Brněnské Ivanovice, za předpokladu takových opatření, která zajistí likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku
(centrální kompostárna),
- ruší Komisi dopravy a veřejného pořádku
k 31. 3. 2012 a schválila změnu názvu Komise
stavební, rozvoje a správy majetku na Komisi
výstavby, dopravy a správy majetku.
Zastupitelstvo na 12. schůzi dne 23. února
2012:   
- vzalo na vědomí výsledek kontroly výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům
městské části Brno-Tuřany, která byla provedena Odborem interního auditu a kontroly MMB v období od 15. 11. 2011 do 23. 12.
2011,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 22/2010
o místních poplatcích,
- souhlasilo se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku,
- doporučilo ponechat návrhovou plochu R
při ulici Karkulínově beze změny.

Spalování suchých rostlinných materiálů
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 21/2011,
kterou se stanovují podmínky pro
spalování suchých rostlinných materiálů
ve statutárním městě Brně
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém
Z6/011 zasedání konaném dne 6. 12. 2011,
na základě zmocnění § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,1) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),2) 3) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
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Článek l
Úvodní ustanovení
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví statutární
město Brno podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních.4)
Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných
materiálů
1. Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v jednotlivých městských částech statutárního města Brna stanoví příloha
k této vyhlášce.
Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době vyhlášení signálu upozornění
na možnost výskytu smogové situace a vyhlá-

šení signálu regulace při vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna 5), 6)
Článek 3
Sankce
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle
zvláštních právních předpisů.5)
Článek 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
V MČ Brno-Tuřany je spalování suchých rostlinných materiálů povoleno od 1.3. – 31.10. vždy
ve středu a v sobotu od 10.00 – 18.00 hod.
K likvidaci suchých rostlinných materiálů lze
využít sběrná střediska na ul. Sladovnické a ul.
Malínské.
Michal Krátký, místostarosta
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

Vítání občánků
V sobotu 14. dubna 2012 byly slavnostně uvítány tyto děti :
Veronika Chloupková, Adam Procházka,
Dominik Havlát, Karolína Turská, Vendula Vrbková, Kristina Křečková, Josef Krtil, Daniel Král,
Marie Králová, Julie Krejčí, Denis Čerňavskiy,
Elli Makki, Jiří Kirchner.
Rodiče i děti přivítal pan starosta Bc. Aleš Jakubec a pásmo písniček připravily děti z mateřské školy Holásecká. Poděkování za příjemný
průběh této slavnostní akce patří také učitelkám mateřské školy a členkám sociálně zdravotní komise Rady městské části Brno-Tuřany.
						
matrikářka Blanka Gärtnerová

Kanalizace
Stavbou budou bezprostředně dotčeny ulice Tuřanská, Revoluční, Podlipná, Špirkova, Malínská, ul. 1. Května, Uhýrkova, Holásecká, Šípková, Tuřanské náměstí, Hasičská, Švédská, Haraštova, Farní a Měšťanská.

Schůze na téma „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Tuřanech“ se
koná dne 9. května 2012 v 18 hodin v Orlovně na ulici Rolencova 93.
Srdečně zve vedení radnice.

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX
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Policie České republiky informuje

Pozor na podvodníky!

Teplé počasí láká cyklisty

Policie České republiky žádá občany,
aby byli ostražití při jednání s neznámými
osobami. V poslední době se množí nekalé
praktiky, které pachatelé využívají k vylákání hotovosti především od starších občanů.
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, při hovoru se vydávají za rodinné
příslušníky a snaží se vylákat peníze. Nejčastěji uvádějí, že je potřebují například
na koupi auta, nebo že se stali účastníky
dopravní nehody a musí zaplatit odtah
a opravu vozidla. Dále uvedou, že hotovost
si nemohou vyzvednout osobně, proto pro
peníze posílají známého, kterému mohou
plně důvěřovat.
V případě, že se setkáte s takovým jednáním, volejte ihned na telefonní číslo 158
– tísňovou linku policie.

Vláda zimy skončila a přichází opět teplé počasí. S tím je spojen i zvýšený pohyb cyklistů na silnicích. Cyklisté by si měli uvědomit, že pro ně platí
stejná pravidla silničního provozu jako pro řidiče.
Neměli by zapomínat na povinnou výbavu svého
kola a před jízdou vždy kolo zkontrolovat (utažení
matic a šroubů, stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek).
Cyklistická přilba by měla být pro každého samozřejmosti (pro cyklisty mladší 18 let je její použití povinností).
Důležité je mít na kole i oděv doplněný reflexními doplňky, které jsou pro řidiče viditelné až
na vzdálenost 200 metrů.
Rodiče, nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. Jsou méně soustředěné
a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci,
která může nastat.

POZOR – alkohol či omamné látky neužívejte
před jízdou, ani během jí. Cyklista pod vlivem
takových látek ohrožuje sebe i ostatní. V případě
postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče motorového vozidla!
Také myslet na zabezpečení odstaveného kola
proti krádeži.
Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy,
2. přední odrazka bílé barvy,
3. zadní odrazka červené barvy,
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
5. boční odrazky na paprscích kol,
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.),
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcujícím energii,
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje.
Za snížené viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m ( může svítit přerušovaně, je-li vozovka
dostatečně a souvisle osvětlena),
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit
přerušovaně,
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny
bez přerušení
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK, preventivně informační oddělení

Městská policie Brno oslavila 20. výročí svého vzniku
Pamětními medailemi za záchranu lidského
života či za velkou míru osobní statečnosti ocenilo v závěru února vedení brněnské městské
policie své strážníky při slavnostním ceremoniálu v Městském divadle Brno. Při příležitosti
20. výročí založení Městské policie Brno byly
rovněž vyznamenány osobnosti a instituce,
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které s městskou policií dlouhodobě spolupracují, výrazně ji podporují nebo se jinak podílejí
na její činnosti.
Opat Lukáš Evžen Martinec, který se dlouhodobě podílí na uskutečňování charitativních
projektů spolupořádaných Městskou policií
Brno, v úvodu slavnostního aktu požehnal kro-

nice, mapující všechny významné skutečnosti
a události. Ocenění z rukou ředitele Městské
policie Brno Jaroslava Přikryla přebrali její bývalí ředitelé, náměstci primátora statutárního
města Brna Robert Kotzian a Ladislav Macek
i představitelé Policie ČR.
Medaile za záchranu života převzala dvojice
strážníků z Jednotky operativního zásahu, která prokázala mimořádnou duchapřítomnost
a dokonalé zvládnutí technik předlékařské
péče v ulici Plotní, když v noci z 18. na 19. srpna 2011 objevila muže s masivním tepenným
krvácením z nohou. Jiná dvoučlenná hlídka
strážníků z revíru Střed 19. července 2011 zase
pohotově zasáhla v případě muže v Orlí ulici,
který si žiletkou opakovaně způsoboval řezné
rány na předloktích. Díky pohotovému jednání hlídky pětatřicetiletý muž, u kterého hlídka
záhy zjistila i otevřené řezné rány na krku, nevykrvácel a vozidlo záchranné služby, přivolané strážníky, dorazilo včas. Tyto případy jsou
přitom jen zlomkem zákroků, kdy strážníci
městské policie zachrání lidské zdraví a životy.
Každý rok jich jsou desítky a jen hlídka Jednotky operativního zásahu v minulém roce pomáhala třiceti převážně starším osobám, které
zůstaly bezmocně uvězněny ve svých bytech.
V rámci slavnostního ceremoniálu byli v divadle medailemi Za věrnost oceněni strážníci,
kteří v řadách Městské policie Brno působí nepřetržitě deset, patnáct či dvacet let.
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

Punc výjimečnosti mělo dekorování desetiletého Tomáše, který před několika dny na Vinohradech našel peněženku s vysokým obnosem, platební kartou a doklady a odevzdal ji
na služebně městské policie. Za svůj výjimečný čin obdržel z rukou ředitele městské policie pamětní plaketu, kroniku městské policie
a dárkový balíček.
Na závěr slavnostního shromáždění poděkoval Jaroslav Přikryl přítomným za odvedenou práci a vyjádřil přesvědčení, že brněnská
městská policie bude i nadále úspěšná při
zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku i při plnění dalších úkolů.

Pavel Šoba,
tiskový odbor Městské policie Brno

Hlídací peněženka
Také jste někdy zažili ten nepříjemný pocit,
kdy do výplaty zbývá ještě týden a peníze
z vašeho účtu se záhadně rozkutálely neznámo kam? Většinou to nebývá kvůli velkým
výdajům, ty si člověk díky finančnímu plánu
hlídá a má pod kontrolou. Nejvíc se utratí
za drobnosti – jídlo, zábavu, sladkosti, návštěvy kavárny, kina, divadla – to jsou běžné
výdaje, kterých si často nevšímáme. Často
k tomuto „rozkutálení“ peněz z účtu přispívají
platební karty ve vaší peněžence. Na jednu
stranu přinášejí komfort v tom smyslu, že
máte své peníze kdykoliv k dispozici, na druhou však velmi svádějí k utrácení a ztrátě přehledu o stavu účtu.
Pokud se vám peníze z účtu „ztrácí“ opakovaně, měli byste si pořídit „hlídací peněženku“.
Její princip je jednoduchý. Každý týden si zajdete v předem stanovený den do bankomatu, kde si vyberete předem spočítanou částku (k jejímu určení se dostaneme níže). Tuto
částku si vložíte do jedné kapsy peněženky
a každý den z ní budete postupně odebírat
denní příděl peněz. Pokud vám peníze začnou docházet, berte to jako signál k tomu,
že se budete muset krotit s výdaji a uskrovnit.
V žádném případě se nejedná o signál „zajděte si pro další peníze do bankomatu“. Dokud si
nezvyknete na stanovené týdenní limity, plaťte pouze hotově a pečlivě sledujte stav svých
financí v peněžence. Získáte tak velmi dobrý
přehled o tom, za co nejvíce utrácíte a také
zjistíte, jak moc budete muset šetřit, abyste si
mohli pořídit něco většího.
A teď ještě slíbený výpočet vašeho týdenního výběru z bankomatu: Když vám přijde
výplata, odečtěte z ní částky, které si spoříte
na své dlouhodobé cíle (například pravidelné
investování, nebo spoření na rentu) a také
splátku hypotéky tak, jak jste ji stanovili se
svým finančním konzultantem ve finančním
plánu. Tímto výpočtem se dostanete na částku, kterou máte k dispozici na běžné měsíční
výdaje. Vydělte ji počtem týdnů v měsíci a pak
už jen stanovte jeden den v týdnu, kdy budete peníze pravidelně vybírat.
Mgr.Radek Zuščák
Finanční konzultant

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX
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VOSTATKE, jak decky bévale

U nás v dědině vostatkové veselí začíná sobotou. Na večerní zábavu děvčata obléknou
místo lesklých „brokátek“ „prací“ sukně, na hlavu uvážou tmavé šátky a tradiční rukávce s kordulou ozdobí naškrobené tylové půlky. Šotyšku
a lendlera tento večer doplní placená – z osobní zkušenosti můžeme říct, zkuste zajuchat nad
plamenem svíčky tak, aby nezhasla.
Vostatkovou neděli vždy netrpělivě prožívá
třetí stárek. Letos se bohužel kvůli nepřejícímu
počasí tradiční průvod pro zmíněného třetího stárka neuskutečnil. My jsme ale převezli
i počasí a našemu stárkovi vyhlásili sólo přímo na sále. Všem přítomným jsme také hrdě
předvedli starou verzi tuřanské mazurky, jak
ji tančíval pan Franc nebo paní Vymazalová.
Kdo o ni přišel, a snad by ji rád viděl, má možnost navštívit setkání souborů „Brněnsko tančí
a zpívá“, které se bude konat netradičně 23.
června 2012 v Líšni.
V pondělí pokračujeme tím, co máme všichni nejraději, a to průvodem masek. Letos jsme
se snažili obnovit tradiční masky, jako je medvěd s medvědářem, ženich a nevěsta, vodník či
bába s dědkem v nůši, ale mohli jste se potkat
i s Karkulkou, Hurvínkem, kosmonautem, gej-

šou, mnichem a jeptiškou, s indiány a kovboji
a spoustou dalších. Sečteno a podtrženo nás
bylo celkem šestadvacet. Na tomto místě si dovolíme malou kritiku – jsme přece maškarádi
a těm je (skoro) vše dovoleno. Jak jsme se letos přesvědčili, dnešní mládež, resp. děti z naší
základní školy, vůbec netuší, proč po Tuřanech
pobíhají roztodivné postavy v různých převlecích. Proto malé uvedení do tradic. Masopustní průvody jsou předzvěstí konce zimy a zábav
a hlavně nastalého půstu a příchodu jara. Toto
souvisí s oslavou Velikonočních svátků. Popeleční středou, která je právě po vostatkovém
pondělí, začíná tradiční půst. Bývalo zvykem,
že maškary upozorňovaly na nešvary v obci
i lidí. Zábavnou formou glosovaly aktuální problémy a každý, kdo se stal terčem jejich zájmu,
toto bral s grácií době i sobě vlastní. Nikdo
nepovažoval řádění masek za cílenou snahu
danou osobu znemožnit a nikoho nenapadlo
zneužít masopustního reje pro politické hašteření. Nezapomínejme, že vostatky jsou tradicí
nejméně od roku 1950, odkdy jsou pořádány
každoročně, a buďme na to hrdi! My, maškarádi, jsme vděčni za každé přivítání v domě, pár
drobných do pokladny či jen malou štamprli

něčeho na zahřátí. Největší odměnou je ale radost těch, které navštívíme a pochopení všech
ostatních.
Pondělní večer jen navázal na vydařený dopolední průvod. Své vystoupení nám předvedly „tuřanský babe“, které pod taktovkou zdatné
choreografky secvičily ukázku z Labutího jezera. Společně se dvěma černými labuťáky svým
představením zaujaly natolik, že nabídky na angažmá se jim teď jen hrnou… Po excelentním
výkonu něžných labutí se sálem prohnala banda potulných cikánů. A snad ta cikánka, co četla z ruky, někomu z Vás předpověděla skvělou
budoucnost… Cinkání cikánských tamburín
probudilo ze spánku i „tuřanského draka“, který se sálem mihl jako přízrak a byl výtečným
předvojem pro nástup masek. To už se ale noc
nachýlila ke své půli a basa, jež nám vyhrávala,
musela být pochována. Při této smutné příležitosti se nejeden z nás na sebe dověděl nějaký ten drb. Co dodat závěrem, snad poslední
verš ze smuteční řeči: „Už nám došlo víno, rum
i dech, tak nashledanou na hodech!“

Květná neděle je poslední nedělí před
Velikonocemi, je začátkem Svatého týdne.
Každoročně si o této neděli křesťané na celém světě připomínají utrpení a smrt Božího Syna Ježíše Krista četbou nebo zpěvem
dlouhé pasáže z Bible k tomuto tématu.
V našem poutním kostele se ale již třetím
rokem nečte ani nezpívá. Biblický příběh,
ztvárněný velkou skupinou laických herců,
tuřanské mládeže i dospělých, byl v rámci
bohoslužby v neděli 1. května 2012 zahrán.
Po celé ploše kostela se odehrával příběh
poslední večeře Krista s apoštoly, jeho modlitba a zatčení v Getsemanské zahradě, jeho
odsouzení římským místodržitelem Pilátem,

křížová cesta, ukřižování a pohřeb. Viděli
jsme v krátkých scénách obrácení Marie
Magdalény, uzdravení slepého chlapce,
požehnání dětem, rozhovory apoštolů, zástup Židů – lidí, kteří s ratolestmi v rukou
volali Kristu Hosana a za krátkou dobu pro
něho žádali smrt. Byl to velmi působivý
obraz.
Hlavní postavu Ježíše Krista ztvárnil excelentním způsobem Pavel Dvořáček. Nacvičení a režie Pašijové hry jsou záslužným
dílem Sylvy Dvořáčkové.

Za tuřanskou chasu
Eva Kršáková a Monika Štikarovská

Pašijová hra
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POZVÁNKA
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Vás ve spolupráci s
Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání srdečně zve na

Den otevřených dveří
v přírodní památce Kavky, Růženině lomu a lomu Džungle,

který se uskuteční

v sobotu 19. května 2012 od 10.00 do 16.00 hod.
S našimi průvodci poznáte jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevíte
tajemství rákosin, spatříte Brno jako na dlani a dozvíte se mnoho zajímavého
nejen o místní přírodě, ale také o těžbě vápence a následných rekultivacích.
Také budete mít možnost nahlédnout do našeho lamacentra
(viz www.lamacentrum.cz) a seznámit se s našimi sympatickými zvířátky,
takže nezapomeňte vzít děti a vnoučata.
Sraz je u vstupní branky do přírodní památky Kavky. Exkurze budou
vypravovány dle zájmů účastníků, zhruba každou půlhodinu.
Akce je pořádána v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého
svazu ochránců přírody podpořeného Ministerstvem životního prostředí
a byla finančně podpořena statutárním městem Brnem.
Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 v Maloměřicích nebo
autobusem č. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni.

Kontakt: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Stanislava Švédová · tel.: 608 434 564 · e-mail: pshady@email.cz

Patnáctá mezinárodní ohňostrojná přehlídka v Brně.
Letos v olympijském rytmu
Již 15. ročník festivalů zábavy Brno – město
uprostřed Evropy se uskuteční od 25. května
do 10. června 2012. Tradičně největším diváckým magnetem je mezinárodní soutěžní
přehlídka ohňostrojů s hudbou STAROBRNOIGNIS BRUNENSIS. Soutěžní části na Brněnské
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

přehradě se letos účastní světové společnosti
ze Španělska, Austrálie, Číny a České republiky.
V rámci celého programu ohňostrojné přehlídky se spolu s českými ohňostrůjci představí
také tým z Rakouska. Brno v letošním roce patří s účastí ohňostrojných týmu ze tří kontinen-

tů k nejprestižnějším přehlídkám ohňostrojů
nejen v Evropě. Více informací a podrobnější programy festivalů najdete průběžně na
www.ignisbrunensis.cz.
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Informace petičního
výboru občanů Holásek
a Občanského sdružení
Holásky

Prodám novostavbu bytu 3kk, na ulici Sokolnické, Brno-Tuřany.
Jde o 3patro/3, v bytě zůstane část výbavy, cena 2 440 000
kontakt: Michal Srp, 734 504 904, srp.michal@seznam.cz

Informace petičního výboru občanů Holásek a Občanského sdružení Holásky
Jak jsme informovali v minulém vydání Listů, zaslali jsme na Odbor územního plánování
a rozvoje i na Městskou část Brno-Tuřany žádosti o informace, v jaké fázi se nachází vypracování Regulačního plánu pro lokalitu Vinohrad, k. ú. Holásky, a jakým způsobem byly
naše připomínky zohledněny v návrhu zadání
k tomuto plánu.
Odpovědi shrnujeme:
•• OÚPR odmítl požadavek MČ na zpracování
dvou variant regulačního plánu (IPP=0,5
a IPP=0,7), takže RP bude vypracován pro
vysokou intenzitu zástavby s IPP=0,7.

ŽELEZÁØSTVÍ

TUØANY







•• OÚPR sdělil, že se našimi připomínkami zabýval a na jejich základě byl regulační plán
upraven. Jak byly naše připomínky zapracovány, nám OÚPR nesdělil, ale vyhodnocení
uplatněných požadavků zapracovaných
do návrhu zadání je údajně součástí Zprávy
o projednání návrhu zadání. Pokusíme se
tuto zprávu získat.
•• Nyní je zadání regulačního plánu ve stádiu
návrhu a tento bude předmětem projednávání ve zvolených orgánech města Brna,
a to dne 8.března na jednání Komise RMB
pro rozvoj města, 21. března na jednání
Rady města Brna a 3. dubna bude schvalován v Zastupitelstvu města Brna.
•• Pokud bude zadání regulačního plánu
schváleno Zastupitelstvem města Brna,
OÚPR zajistí zpracování jeho návrhu. Po jeho
vypracování bude regulační plán projednán
nejprve při společném jednání s dotčenými
orgány a následně ve veřejném projednání.
Na základě výsledků projednání OÚPR návrh regulačního plánu upraví a předloží jej
Zastupitelstvu města Brna k vydání.
Dne 27. února bylo Odborem stavebním
a technickým úřadu MČ vydáno Územního
rozhodnutí o umístění stavby Technická infrastruktura v lokalitě U potoka. Všechny námitky
účastníků řízení byly zamítnuty. Podle našich
informací někteří z účastníků řízení proti tomuto rozhodnutí chystají odvolání.
Odbor životního prostředí MMB vypsal výběrové řízení na zhotovitele nové projektové
dokumentace na Holásecká jezera s termínem
ukončení 16. března a otevíráním obálek 19.
března Do 14 dní od tohoto data budeme pozváni na další společnou schůzku na Odbor
životního prostředí, kde budeme informováni
o celém průběhu této akce a rozsahu zpracování projektové dokumentace.








Tuøanské nám. 37

620 00 Brno-Tuøany
Tel.: 545 219 671

www.niagara.cz

Kosmetika
•
•
•
•
•
•
•
•

na zdravotním středisku nabízí

prodlužování a zdobení řas
ošetření pleti přípravky ATOK
thalassoterapie (regenerace mořskými řasami)
depilace, barvení řas a obočí
aromamasáž šíje
program na zmírnění kuperózy (červené žilky)
laserové ošetření akné (velmi úspěšné)
prodej AVON kosmetiky

TELEFON : 776 691 113
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!

Hana Dombrovská a Vladimír Skácel
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Mistrovské zápasy SK Tuřany Pálení čarodějnic
SK Tuřany Muži „A“
I.B TŘÍDA MUŽI - sk. B - JARO 2012
20. kolo sobota 28.4. SK Tuřany - Soběšice
21. kolo sobota 5.5.

Restaurace Orlovna a TJ Holásky Vás srdečně zvou na pálení čarodějnic,
dne 30. 4. 2012 od 16 hodin, Rolencova 93. Pro děti špekáček a nápoj
zdarma.

16:30 hod.

Mor.Slavia - SK Tuřany

16:30 hod.

22. kolo sobota 12.5. SK Tuřany - Únanov

16:30 hod.

23. kolo sobota 19.5. Jaroslavice - SK Tuřany

16:30 hod.

24. kolo sobota 26.5. SK Tuřany - Zastávka

16:30 hod.

25. kolo neděle 3.6.

Hor.Kounice - SK Tuřany 16:30 hod.

26. kolo sobota 9.6.

SK Tuřany - Modřice

16:30 hod.

14. kolo sobota 16.6. Rosice "B" - SK Tuřany

16:30 hod.

ATV Moravia s.r.o.
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Opravujeme:
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Televizory • LCD • LED • PLASMY • rádia veže
• videa • comba • DVD • MW trouby a jiné

V rámci záruky zn. FUNAI,
SENCOR, TOSHIBA, DAEWOO,
SANYO a SMARTON.

Najdete nás na adrese:
Táborská 236, 615 00 Brno-Židenice
Tel: 541 249 327, 777 900 440
e-mail: atv-servis@seznam.cz
Pracovní doba: Po - Čt 9.00 - 17.00
Pátek 9.00 - 16.00

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky Vás srdečně zve na pálení čarodějnic, dne 30. 4. 2012. Vstup pouze bránou z ul. Javorová
Pro rodiče s dětmi se pálení čarodejnic bude konat už od 16:00 hodin
Místní čarodejnice začínáme upalovat ve 20:00 hodin.
Pivo, limo a buřty zajištěny za lidový poplatek (Kdo dřív přijde ten
dřív konzumuje ...)
Jiné fláky masa na opékání si přineste s sebou, stejně tak i půllitr
neboli kryglík na lahodné pitivo.

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

tepelná a zvuková izolace
rekonstrukce
novostavby
strechy
stropy a steny

ww w . f o u k a na iz o la ce br no . c z

Geodetické práce

Tilhonova 50b, Brno-Slatina, 777 187 301

••• www.geomark.cz •••

e-shop www.masopropsy.com
Chovatelské potřeby. Specializace na mražené maso pro čtyřnohé
miláčky. Zboží nám dodává firma Vetamix s.r.o. s 10 letou praxí.
Otevírací doba:
Po-Út 7:00-11:55 12:30-14:00 ST 9:00-11:55 12:30-14:00
ČT-PÁ 6:30-11:55 12:30- 14:00
Výdej zboží po telefonické – elektronické dohodě se zákazníkem na adrese Kaštanová 34 (Nabízíme časovou flexibilitu).
Kontakt : Petra Pilná, 776 629 669
info@masopropsy.com, (pilna.petra@seznam.cz)
Koupím stavební pozemek k výstavbě RD v Brně - Tuřanech
nebo okolí (500 – 1000 m2). Inženýrské sítě musí být v dosahu.
Mob.: 776 889 008
Hledám ke koupi rodinný dům v Brně – Tuřanech nebo okolí.
Menší zahrádka je podmínkou. Domek může být i k částečné rekonstrukci, ale ihned k nastěhování. Mob.: 776 889 008

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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příspěvky dle potřeby krátit a upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pracnost inzerátů a reklam a za případné jimi
způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Sazba, grafická úprava a tisk: Polygra a.s., Palackého 150, 612 00 Brno. Ročník: XX, číslo 2.
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