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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu léto a s ním začátek prázdnin.
Školáci a rodiče očekávají vysvědčení. V některých rodinách zavládne spokojenost, v jiných to bude horší, ale v každém případě
bude nutné děti za celoroční úsilí pochválit
a motivovat do dalšího období. I vedení radnice, jak se stalo tradicí na závěr školního
roku, ocení nejlepší žáky každé třídy malým
dárkem a také se rozloučí s letošními deváťáky, kteří ukončí základní školu.
Jak jste jistě zaznamenali, stavba kanalizace se úspěšně rozběhla. Zatím nám nepůsobí
téměř žádné komplikace. První větší zkouškou nás všech, včetně řidičů místních i projíždějících, je úplné uzavření ulice Hasičské, které začalo 18. června. Uvidíme jaké omezení
nám tato uzavírka přinese. Důležité ovšem je,
že zůstalo přístupné parkoviště pod pekárnou a na Tuřanském náměstí u řeznictví. Toto
parkování usnadňuje přístup do blízké restaurace a především do prodejny potravin.
V souvislosti s dostavbou kanalizace sledujte,
prosím, webové stránky naší městské části,
kde v rubrice „aktuality“ najdete nejnovější
zprávy o průběhu stavby.
Na tomto místě se zmíním ještě o některých investičních akcích, jež budou letos
provedeny. Městská část obdržela investiční
dotaci od magistrátu města Brna ve výši 2,5
mil. Kč na dokončení rekonstrukce mateřské
školy Holásecká. Tato investice bude použita
především na rekonstrukci školní zahrady,
opravy kotelny a zhotovení přípojky na novou oddílnou kanalizaci, která je v této ulici
budována. V rámci rekonstrukce zahrady se
zároveň opraví a otevře brouzdaliště, které
je již několik let mimo provoz. Zprovoznění
přivítají hlavně děti navštěvující tuto mateř-
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skou školu. Další investiční akcí, která je těsně
před zahájením, je oprava kanalizačních roštů v ulici Zapletalova, na niž občané Dvorsk
dlouho čekali. V neposlední řadě ještě zmíním úpravu lehárny na třídu Mateřské školy
U Lípy Svobody, jež byla jednou z podmínek
orgánů hygieny, aby nedošlo ke snížení kapacity této školy. K nejdůležitějším investičním
akcím letošního roku patří oprava střechy
na Zdravotním středisku tak, aby nedocházelo k zatékání do budovy.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál
krásné léto, hezkou a ničím nerušenou dovolenou a našim dětem krásné prázdniny.
Váš starosta Bc. Aleš Jakubec

Rekonstrukce kanalizace Tuřany
AKTUÁLNÍ INFORMACE
UZAVÍRKA ULICE HASIČSKÉ

Od pondělí 18. 6. 2012 je uzavřena ulice Hasičská. Parkovací
plochy pod radnicí zůstanou v provozu. Příjezd na parkoviště pod
pekárnou bude obousměrně z ulice Hanácké kolem parku. Příjezd
na malé parkoviště před prodejnou masny bude obousměrně
z Hanácké naproti radnici kolem pekárny. Autobusová zastávka
IDS bude dočasně přemístěna před radnici a autobusy IDS pojedou
po trase autobusu č. 40.

Co víme či nevíme o místní základní škole (pokračování)
Druhý stupeň znamená 3 paralelní třídy
v ročníku (až na výjimku jednoho ročníku).
K běžným třídám A, B se řadí třídy C, které
mají zaměření na sport. Většinu těchto sportovně nadaných žáků tvoří fotbalisti a fotbalistky, od letošního roku realizujeme v 6. C
zaměření na atletiku, zatím však není možné
objektivně posoudit, jak se nám tento záměr
v našich podmínkách (jedna malá tělocvična)
podaří. Naším cílem je dát možnost sportovního vyžití také místním dětem, zejména
děvčatům. Sportovně nadaným žákům (cca
100) je umožněn 2x v týdnu dopolední trénink
na TCM (tréninkové centrum mládeže) a jedna
hodina ve školní tělocvičně. Těchto 5 hodin
sportovního tréninku je sice na „úkor“ jiných
volitelných předmětů, které v běžných třídách
žáci od 7. ročníku mají, ale protože si tito žáci
zvolili sport, tak právě ten má přednost v rámci výběru jiných předmětů. Z ostatních volitelných předmětů si mohou vybírat mezi dalším
cizím jazykem (němčinou), konverzací v AJ
(prohlubování znalostí v AJ včetně výuky s rodilým mluvčím) a osobnostně-dramatickou
a sociální výchovou, která je pokračováním
znalostí a dovedností získaných na 1. stupni.
I zde má tento předmět své oprávněné místo
v našem ŠVP a jeho absolventi by neměli mít
problém např. v nečekané komunikaci s cizím
člověkem, vyjádřit se k danému problému,
obhájit své stanovisko třeba i před nepříznivě naladěným kolektivem, respektovat názor
druhých, nepodléhat emocím ve vypjatých
situacích. Nedílnou nabídkou volitelných
předmětů je oblíbená informatika. Zde žáci
získají základy v oblasti administrativy, práce
s Wordem, Excelem či vektorovou grafikou.
V devátém ročníku je žákům nabídnuta rozšířená nabídka volitelných předmětů – zejména
v oblasti získání kvalitních (= nadstandartních)
znalostí z předmětů český jazyk a matematika.
Výuka anglického jazyka na naší škole nezačíná v 1. třídě (to by bylo na úkor českého
jazyka, zájemcům je nabídnuta jiná forma výuky), ale začíná od 3. třídy. Až na výjimky je
tato výuka cizího jazyka tzv. dělená – žáci se
neučí všichni najednou, ale jsou rozděleni na 2
skupiny (po 10 – 14 dětech), což umožňuje
mnohem kvalitnější výuku. O správnosti tohoto přístupu (byť je to pro školu finančně náročnější) svědčí i pozitivní hodnocení znalostí
v AJ, které škola každoročně organizuje. Jde
o celostátní testování SCIO (provádíme většinou u 9. ročníku). V loňském roce jsme zaznamenali 72% úspěšnost (republikové výsledky),
letos 48%. Testování deváťáků v ČJ bylo vloni
srovnatelné s republikovým průměrem, letošní úroveň byla poněkud nižší. V oblasti matematiky naše škola obsadila vloni pozici 60%
úspěšnosti, letos jsme zaujali místo shodné
s republikovým průměrem.
Výsledky mezinárodního testování TIMSS
a PIRLS 4. tříd v závěru loňského školního
roku (u nás byla vybrána 4.A) přinesly učitelům i žákům velkou radost. Toto testování ješ-
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tě neproběhlo ve všech zemích EU, ale pozici
v celostátním měřítku již známe. V předmětu
ČJ a přírodovědných znalostech převyšovali
žáci naší školy celostátní průměr, matematické znalosti byly těsně nad republikovým průměrem. Třída čestně v republikovém srovnání
obstála.
Ve všech hlavních předmětech pořádají
učitelé školní kola celostátních olympiád (soutěží ve znalostech). Vítězové pak postupují
do městských kol. Lze konstatovat, že i tam
získávají naši žáci dobré výsledky (konkrétní
údaje ve výročních zprávách školy). Naše škola se může pochlubit i sportovními úspěchy
v rovině krajských kol (má na starosti pí uč. Budíková -Pohár rozhlasu, volejbal, stolní tenis).
Již druhý rok je do výuky na 2. stupni zařazen předmět výuka k občanství a zdraví (VOZ).
Má dvouhodinovou týdenní dotaci. Jednu hodinu učí odborný učitel a probírá stanovená
témata podle ŠVP, druhá hodina VOZu patří
spolupráci třídní učitel a žák. Je zařazena v rozvrhu pro všechny třídy v pátek na závěr celotýdenního snažení. Jejím smyslem je zhodnotit
práci kolektivu i jednotlivců za uplynulý týden a hledat řešení problémů, pokud nastaly.
Touto formou výuky směřujeme ke zlepšení
vztahu učitel - žák, dáváme dětem možnost
vyslovit svůj názor a ovlivnit třídní klima. Tato
hodina má být „pohodovou“, kde se nezkouší,
ba naopak, posiluje se důvěra žáka ke škole.
Každý pátek v 7,15 se koná poradní fórum
ředitelky školy. Každá třída zvolila své zástupce (mluvčí), kteří mají právo „radit“ ředitelce
školy, tlumočit názory třídy, slušnou formou
vyjádřit svůj názor na dění ve škole. Zájem
o tato setkání s ředitelkou školy je značný.
Chvályhodné je to, že si žáci letos začali vydávat svůj časopis a i jeho název Cool school (pohodová škola) je odrazem jejich vztahu ke škole. Obrovskou zásluhu na práci redakční rady
a vydávání má paní učitelka Polášková.
Projektová výuka (v médiích často zmiňovaná a ve společnosti hodně diskutovaná) má
na naší škole rovněž své místo. Nutno konstatovat, že prioritu v tomto snažení učitelů
i žáků má 1. stupeň. Je to dané nejen aktivitami učitelek, ale i věkem dětí – kdy je možné
je v mladším věku snáz motivovat pro práci
navíc než ve věku starším. Nedílnou součástí projektů ať již krátkodobého nebo středně
i dlouhodobého – je prezentace výsledků. Ty
jsou zveřejňovány nejen na školních webových stránkách, ale často prezenčně rodičům
či širší veřejnosti.
Škola je také zapojena do celoměstských či
celorepublikových projektů (např. volba povolání, Recyklohraní…). Před 2 roky získali žáci
5. A s paní učitelkou Tichou 3. místo na úrovni republiky a 1. místo v Jihomoravském kraji
v oboru výroby městského znaku z odpadového materiálu. Děti potěšilo nejen získané ocenění, ale i věcné ceny, které dodnes využívají
(kamera, drobné dárkové předměty).
Nejnovějším a největším projektem ve škole

je zapojení do Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost, konkrétně pro oblast podpory Zlepšení podmínek vzdělávání
na základních školách. Název projektu je Nová
škola (což je zároveň smyslem snažení učitelů
i ostatních zaměstnanců školy). Pro školu to
znamená přínos cca 2,2 milionů, které jsme
částečně už využili a využijeme na další IT
vybavení školních budov (fungují již 3 interaktivní tabule, přenosný dataprojektor, učitelský
notebook, učebny PC na Dvorecké a Požární).
Pro zapojené učitele to vyžaduje obrovské
množství vynaloženého času na zpracování
digitální učebních materiálů pro výuku. Tyto
výukové materiály musí splňovat předem
daná kritéria (ze strany MŠMT Praha), např.
inovativnost, kreativitu, vlastní výrobu a zdroje, musí být veřejně přístupné pro možné další
využití jinými učiteli ad.
Učitelé a zaměstnanci školy nabízí v rámci nepřímé pedagogické činnosti pro žáky
na obou stupních bohatou zájmovou činnost.
Tyto aktivity realizují v odpoledních hodinách. Kroužky se konají na základě zájmu dětí
nebo vyhlásí učitel danou aktivitu sám a žáci
mají možnost se přihlásit. Přehled kroužků je
na webových stránkách školy, kde je uveden
i čas konání. Tato činnost je nad rámec stanovených povinností učitelů, je proto placená.
Jde však spíše o symbolický finanční příspěvek (80,- Kč měsíčně) než o ohodnocení kvality práce. Faktem zůstává, že když se rodič
finančně podílí na aktivitě svého dítěte, lépe si
„hlídá“ např. docházku do kroužku nebo jeho
obsahovou stránku.
Smyslem tohoto krátkého přehledu o činnosti naší základní školy není vyjmenovat
pozitiva. Popsané aktivity a události tak snad
ani nevyznívají. Čtenář, který má s tuřanskou
školou již nějaké zkušenosti (své či svých dětí),
má možnost srovnat posun či stagnaci školy
nyní a dřív. Uvítali bychom od veřejnosti diskusi, tedy náměty na další činnost, na jiné formy aktivit …. Čekáme konkrétní připomínky,
dotazy – rádi na ně odpovíme nebo budeme
hledat cestu nápravy. Ale jde nám o věcnou
diskusi, ne nekonkrétní informace „z ulice“.
Právě těm bychom rádi zabránili, proto nabízíme zájemcům otevřené jednání a neformální
komunikaci.
Plánované společné setkání všech rodičů
a členů školské rady se uskuteční 27.6.2012,
ale již nyní nabízíme rodičům komunikaci
prostřednictvím speciálně vytvoření e-mailové adresy predsedaSkR@zsmestanska.cz.
Předsedkyně a místopředsedkyně školské
rady se těší na Vaše příspěvky.
Na závěr dovolte vyjádřit názor ředitelky
školy a většiny pedagogického sboru:
Poslední dobou se potýkáme se stále větší uvolněnou morálkou žáků, často hraničící
až s arogancí k učitelům, k zaměstnancům,
k vedení školy, ale i ke spolužákům. Smutné je
to, že stávající morální úpadek ve společnosti
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(vyvolaný uspěchaností, nervozitou a nedostatkem času rodičů věnovat se svým dětem)
není na příslušných institucích řešen. My
ve škole se pokoušíme v rámci našich pravomocí (poměrně malých) vést děti ke slušnosti,

PODĚKOVÁNÍ
JMÉNEM DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÁSECKÁ A ZAPLETALOVA
BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT
HONEBNÍMU
SPOLEČENSTVU
V TUŘANECH ZA FINANČNÍ DAR
PRO DĚTI.
JAROSLAVA FOLTÁNOVÁ,
ŘEDITELKA MŠ HOLÁSECKÁ 11
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ohleduplnosti, zdravému životnímu stylu, ale
také k respektování autority. Je to však úmorná, dlouhotrvající, často hodně vysilující práce. Pokud na této náročné cestě budou rodiče
našimi partnery a ne protivníky, zcela jistě se

podaří na jejím konci najít společný cíl - vzdělaného a slušného žáka.
Božena Küfhaberová,
ředitelka školy

Poděkování MŠ U Lípy svobody
Jménem dětí děkujeme panu Kocanovi, panu Horákovi a panu Kudláčkovi
za opravy v MŠ, panu Měrkovi za kancelářské potřeby, paní Marinčové za šití
návleků, panu Hurtovi za zakoupení koberce do třídy (dar), panu Foltánovi
za konečnou verzi webových stránek, manželům Horákovým za materiální
zajištění a průběh Velikonoční dílny, manželům Ševčíkovým a paní Poláčkové za dárky a sladkosti pro děti, za zakoupení výtvarného materiálu paní
Malíkové, Krejčí, Haladové, Schniererové, Poláčkové, Jamborové, Hepnarové,
panu Kudláčkovi, Pelikánovi, Kopřivovi, Pařilovi, Žákovi a Vondrovi. Také děkujeme panu Slabákovi za opravu branky na elektr. otevírání. Děkujeme rodičům za průběžnou spolupráci. Přichystalová Marie, ředitelka MŠ
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany: 13. 9. 2012 v 18 hodin
na radnici
Rada na 43. schůzi dne 28. 3. 2012:

- požádala Radu města Brna o vyhlášení
konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/
ředitelek ZŠ a MŠ v naší MČ a jmenovala za MČ
tyto zástupce do komise pro konkurzní řízení:
Bc.Aleše Jakubce, Michala Krátkého a Mgr. et
Mgr.Tomáše Dvořáčka, DiS,
- doporučila starostovi uzavřít novou smlouvu
na dodávku elektrické energie se společností
E.ON Energie, a.s., České Budějovice pro objekty
svěřené MČ Brno-Tuřany (zdravotní středisko,
SDH Holásky, SDH Brněnské Ivanovice, kaplička
Brněnské Ivanovice a bytový dům),
- doporučila tajemníkovi uzavřít novou smlouvu
na dodávku elektrické energie se společností
E.ON Energie, a.s., České Budějovice pro budovu
radnice,
- schválila Metodiku pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu,
- provoz mateřských škol v naší MČ bude
přerušen v době od 23.7. do 31.8.2012.

Rada na 44. schůzi dne 11. 4. 2012:

- připravila program zasedání Zastupitelstva
MČ,
- souhlasila s návrhem investičního záměru
investice „Zvyšování bezpečnosti silničního
provozu na území MČ, 2. etapa“,
- neměla připomínky k předložené projektové
dokumentaci pro stavební povolení na stavební
úpravy ulice Hasičské nazvané: „Hasičská ulice Tuřany“ a k předložené projektové dokumentaci
pro územní rozhodnutí na prodloužení ulice
Ledárenské,.
- doporučila ZMČ souhlasit s úpravou směrné
části ÚPmB spočívající v úpravě hranic funkčních
ploch BO-stabilizované a ZO-návrh při hranici
p.č. 988/2, k.ú. Brněnské Ivanovice,
- doporučila ZMČ navrhnout doplnění přílohy
č. 2 obecně závazné vyhl. statutárního města
Brna č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku (doplnit počet prostorů, kam je vstup
se psy zakázán, o hřiště na ul. Javorová, k.ú.
Holásky),
- vzala na vědomí výsledky hospodaření
městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2012,
- doporučila ZMČ schválit dotace kulturním,
sportovním, zájmovým a sociálním organizacím
pro rok 2012,
- souhlasila se svěřením pozemků p.č. 1474/5,
1474/6 a 1476/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
městské části Brno-Tuřany za účelem údržby
zeleně na těchto pozemcích,
- neměla námitek proti dotčení pozemků
p.č. 1420/2 a 1422/2 k.ú. Brněnské Ivanovice
stavbou křižovatky Kaštanová - Popelova –
Vinohradská.

Rada na 45. schůzi dne 25. 4. 2012:

- schválila nabídku fy FESTUCA v. o. s., Rajhradice
4
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na provedení výsadby nových dřevin v MČ BrnoTuřany v ceně 319.045 Kč,
- doporučila starostovi objednat elektrický
lanový naviják, včetně montáže a zápisu
do osvědčení o registraci vozidla CAS 20
a elektrocentrálu u společnosti Perspekta, spol.
s r.o., Brno v ceně 405 112 Kč.

Rada na 46. schůzi dne 9. 5. 2012:

- odložila projednání návrhu dodatku č.3
k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. a uložila ÚMČ projednat se
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
možné slevy pro městskou část,
- schválila obsah vyzývacích podmínek
a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele
na provedení níže uvedených akcí a uložila ÚMČ
vyzvat k podání nabídek tyto subjekty:
vjezdové brána na ulici Hanácké a osazení
radaru na měření rychlosti vozidel
• AŽD Praha s.r.o., IČ 48029483, Žirovnická č.p.
3146/2, 106 17 Praha
• UniCab s.r.o., IČ 26961873, Merhautova 173,
Brno
• SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, Nad Elektrárnou
411, 106 00 Praha
výměna oken v jídelně ZŠ Měšťanská
• EVOM, s.r.o., IČ 26216744, Kšírova č.p. 134/90,
619 00 Brno
• SAIS Brno spol. s r.o., IČ 48907928, Nádražní č.p.
478/18, 602 00 Brno
• MTc-stav, s.r.o., IČ 25538543, Slunečná č.p.
480/4, 634 00 Brno
zateplení střechy budovy zdravotního střediska
na ulici Holásecká
• VARSTA, s.r.o., IČ 26917840, Barvy č.p. 761/8,
638 00 Brno
• KVADROS ,a.s., IČ 26240360, Kšírova č.p.
385/120, 619 00 Brno
• REAL BUILDING spol. s r.o., IČ 26914697,
Gellnerova č.p. 517, 637 00 Brno
opravy odvodňovacího rigolu na komunikaci
ulice Zapletalova
• KODASTAV s.r.o., Ing. Jaroslav Kovanda, IČ
28293169, Bzenecká č.p. 4199/7, 628 00 Brno
• Ing. Zdeněk Frydrýšek, IČ 69743053, 664 24
Drásov 415
• Josef Paleček, IČ 14628520, Vlčnovská č.p.
4167/5, 628 00 Brno
úprava dvora radnice
• REMOPA, s.r.o., IČ 25518186, Došlíkova č.p.
2848/32, 636 00 Brno
• JIHSTAV s.r.o., IČ 26301776, Pompova č.p.
602/4, 617 00 Brno,
• Jihomoravská stavební s.r.o., IČ 28326881,
682 01 Roštěnice - Zvonovice 6
úprava dvora a dokončení rekonstrukce
oplocení u bytového domu na ulici Pastevní 1
• VS-build, s.r.o., IČ 28312015, Petra Bezruče 366,
664 43 Želešice
• ČESKÉ STAVBY s.r.o., IČ 25311662, Běhounská
č.p. 2/24, 602 00 Brno
• REAL BUILDING spol. s r.o., IČ 26914697,
Gellnerova č.p. 517, 637 00 Brno
úprava prostor z lehárny na hernu v objektu MŠ
U Lípy Svobody

• WALER, spol. s r.o., IČ 25309536, Selská č.p.
12/61, 614 00 Brno
• ČESKÉ STAVBY s.r.o., IČ 25311662, Běhounská
č.p. 2/24, 602 00 Brno
• GEO-ING Jihlava spol. s .r.o., IČ 18199089,
Znojemská 78, 586 01 Jihlava
rekonstrukce školního hřiště MŠ Holásecká
• WALER, spol. s r.o., IČ 25309536, Selská č.p.
12/61, 614 00 Brno
• REOSTA spol. s r.o., IČ 26287528, Rumiště č.p.
346/8, 602 00 Brno
• CANDELA, s.r.o., IČ 45476021, Štefáčkova č.p.
2386/11, 628 00 Brno
oprava oplocení podél pěšího propojení ulice
Jiřinové směrem k Ivanovickému potoku
mezi pozemky p.č. 1045 a 890/1 a 888/1, k.ú.
Br.Ivanovice
• KODASTAV s.r.o., Ing. Jaroslav Kovanda, IČ
28293169, Bzenecká č.p. 4199/7, 628 00 Brno
• Ing. Zdeněk Frydrýšek, IČ 69743053, 664 24
Drásov 415
• Josef Paleček, IČ 14628520, Vlčnovská č.p.
4167/5, 628 00 Brno
- schválila vyzývací podmínky pro výběr
zpracovatele PD na provedení opravy dešťové
a splaškové kanalizace v budově a zahradě
MŠ Zapletalova a uložila ÚMČ zajistit přípravu
investiční akce,
- schválila obsah vyzývacích podmínek
a text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele
na provedení opravy oplocení dvora MŠ V Aleji
a uložila ÚMČ vyzvat k podání nabídky firmu
KODASTAV s.r.o., Ing. Jaroslav Kovanda, IČ
28293169, Bzenecká č.p. 4199/7, 628 00 Brno,
- schválila vyzývací podmínky pro výběr
zpracovatele PD na provedení opravy opěrné
zdi v zahradě MŠ U Lípy Svobody a uložila ÚMČ
zajistit přípravu investiční akce,
- schválila nabídku firmy MIX MAX-energetika,
s.r.o., Štefánikova 38a, Brno na zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce kotelny
v budově MŠ Holásecká v ceně 49 800 Kč.

Rada na 47. schůzi dne 23. 5. 2012:

- výsledky konkurzního řízení na obsazení místa
ředitele ZŠ a MŠ:
- nesouhlasila s výsledkem konkurzního řízení
na obsazení místa ředitelky MŠ Holásecká
11 a požádala Radu města Brna o vypsání
nového konkurzního řízení z důvodu podjatosti
a nevhodného chování zástupce MŠ Holásecká
11 v konkurzní komisi,
- nesouhlasila s navrhovaným pořadím tří
účastnic konkurzního řízení na obsazení místa
ředitelky MŠ U Lípy Svobody 3 a navrhuje Radě
města Brna jmenovat Bc. Andreu Bartlovou
ředitelkou MŠ U Lípy Svobody 3, která se
v konkurzním řízení umístila na 3. místě,
- souhlasila s vhodností Bc.Lucie Dražilové
na obsazení místa ředitelky MŠ V Aleji 2,
- souhlasila s navrhovaným pořadím dvou
účastnic konkurzního řízení na obsazení místa
ředitelky ZŠ Měšťanská 21, a to následovně: 1.
PhDr.Božena Küfhaberová, Ph.D., 2. Mgr. Kamila
Samsonová.
- udělila výjimku při pořádání Fotbalové
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
zábavy pořádané dne 23.6.2012 spočívající
v prodloužení akce do 2.00 hod. dne 24.6.2012,
- neměla připomínky k záměru instalace větrné
turbíny na budovu TS na p.č.3583/10 k.ú. Tuřany,
- souhlasila s umístěním prodejní a skladovací
budovy na pozemku p.č.3583/4 k.ú. Tuřany a se
zjednodušeným územním řízením i s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy,
- schválila nabídku Ing. Vítězslavy Machovcové
na zpracování projektové dokumentace
oddílného kanalizačního systému budovy
Zdravotního střediska Holásecká 31 za cenu
30 000 Kč, budovy ZŠ Měšťanská 21 za cenu
32 400 Kč, budovy MŠ Holásecká 11 za cenu
30 000 Kč, budovy MŠ Zapletalova v ceně
33 600 Kč,
- schválila spolupořádání akce Dětský den dne
3.6.2012 od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti SK

Tuřany, Hanácká 38.

Zastupitelstvo na 13. schůzi
dne 17. 5. 2012:

- navrhlo změnu přílohy Obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 16/2009,
kterou se stanoví spádové obvody ZŠ,
- navrhlo doplnění přílohy č. 2 Obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č.21/2009
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, v platném znění
takto: doplnit počet prostorů, kam je vstup
se psy zakázán, o hřiště na ul. Javorová, k.ú.
Holásky,
- na doporučení RMČ souhlasilo:
a) souhlasilo s celoročním hospodařením
a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany

za rok 2011 bez výhrad,
b) schválilo závěrečný účet MČ Brno-Tuřany
za rok 2011,
c) schválilo výsledky hospodaření za rok 2011
příspěvkových organizací zřízených MČ BrnoTuřany a rozdělení jejich hospodářského
výsledku za rok 2011,
- vzalo na vědomí přehled hospodaření městské
části Brno-Tuřany za období 1-3/2012,
- schválilo dotace kulturním, sportovním,
zájmovým a sociálním organizacím pro rok
2012,
- doporučilo zřízení věcného břemene
k pozemkům p.č. 1386 a 1397 k.ú. Tuřany
spočívajícího ve vedení plynovodu těmito
pozemky.
Více na www.turany.cz

Preventivní projekty MP Brno o prázdninách
Jízda zručnosti v Lužánkách
V období prázdnin každoročně výrazně
narůstá počet cyklistů. Protože zejména
na silnicích bývají nejvíce zranitelné děti,
nabízejí i letos strážníci z odboru prevence
MP Brno právě jim možnost vyzkoušet si
vše takříkajíc v předstihu.
Na dětském dopravním hřišti v parku Lužánky
v období od 10. 7. do 30. 8. 2012 každé úterý
a čtvrtek v době od 9 do 14:30 hodin budou
dětem pod dohledem strážníků vštěpovány
zásady bezpečného chování v silničním
provozu. Praktické jízdy na dopravním hřišti,
dopravní testy, omalovánky, ale i křížovky
čekají na všechny ty, kteří se rozhodnou přijít,
aby poznávali dopravní značky, řešili modelové
situace a hledali správná řešení nebezpečných

situací v sil-ničním provozu. Děti se seznámí
s povinnou výbavou jízdního kola a technikou
jízdy, která jim napomůže účastnit se silničního
provozu bez nehod a úrazů. Součástí projektu
je i osvěta týkající se problematiky bezpečné
jízdy na kolečkových bruslích a skateboardu.
Nejezdi bez přilby na hlavě
Prevencí dětských úrazů způsobených
následky dopravních nehod se zabývá
projekt MP Brno, který je zaměřen
na cílovou skupinu dětí – cyklistů, jezdců
na kolečkových bruslích.
Spojení informační a motivační kampaně
o zákonné povinnosti používání ochranných
přileb pro cyklisty do 18 let, má přispět
ke zvýšení podílu dětí - cyklistů, které

v silničním provozu používají ochranné
přilby. Rodiče by s pořízením těchto pomůcek
rozhodně neměli váhat. Jaká je realita, zjistí
v terénu tzv. „bezpečné patroly“, složené
ze strážníků odboru prevence, a doplněné
o strážníka s územní odpovědností. Ty budou
v uvedených dnech působit na vytipovaných
silničních úsecích, cyklostezkách a dalších
místech se zvýšeným pohybem cyklistů
a bruslařů a odměňovat děti s přilbou
(a bruslaře s chrániči), drobnými dárky, které
ještě zvýší jejich bezpečí v silničním provozu
(blikačky, reflexní pásky apod.). S prázdnou
ne-odjedou ani dospělí, kteří budou mít vše
v pořádku. Termíny: 13.7., 27.7., 10.8. a 24.8.
vždy od 13 do 18 hodin.
Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými

Městská policie Brno přichází s nabídkou, díky níž dojde ke zkvalitnění parametrů komunikace osob se sluchovým postižením. Hned na dvou
místech už nyní nabízí indukční smyčku, usnadňující komunikaci občanům trpícím problémy sluchu, kteří pro dorozumívání s okolím používají
naslouchací pomůcky. Výhody tohoto moderního prostředku mohou sluchovým handicapem znevýhodnění občané využít hned na dvou pracovištích, a to na Jednotce projednávání přestupků MP Brno (Křenová 4) a také v budově ředitelství MP Brno (Štefánikova 43).
Uživatelům naslouchacích pomůcek tak brněnští strážníci umožní jasnější a zřetelnější komunikaci. Největší přínos přístroje totiž spočívá
v tom, že usměrňuje řeč a omezuje rozptylující okolní ruchy. Díky tomu dochází k eliminaci pocitů frustrace, které sluchově postižení při komunikaci často zažívají, a hovor se výrazně zlepší. Místa, kde lze indukční smyčky využít jsou označena zřetelným piktogramem.
Indukční smyčky jsou primárně určeny k využívání na takto označených místech, v případě potřeby je však lze díky tomu, že jsou přenosné,
využít také při jednání v jiných částech budov.
Vybavení Městské policie Brno indukčními smyčkami je dalším výrazným krokem ke snižování bariér při komunikaci s veřejností.
Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

CYKLOHLÍDKY MP BRNO VYRAZILY DO TERÉNU

Počínaje 1. květnem vyrazily znovu do terénu cyklohlídky Městské policie Brno. S nastupujícím letním obdobím nasazuje MP strážníky na jízdních kolech do služby každoročně.
Výhodou dvou desítek cyklohlídek je fakt, že strážníci mohou operativněji vykonávat hlídkovou činnost na rozlehlých prostranstvích městské
aglomerace, a to především tam, kde je mezi lokalitami výhodné používat zrychlený přesun a není možné ho provádět motorizovanými prostředky. Cyklohlídky budou dohlížet na dodržování veřejného pořádku a monitorovat městský mobiliář v brněnských parcích či v přírodních
lokalitách využívaných k rekreaci a odpočinku. Jelikož se využívání cyklohlídek v minulých letech brněnské MP osvědčilo, došlo k rozšíření počtu
lokalit, kam strážníci na jízdních kolech vyrážejí.
Zářivě žluté trikoty cyklohlídek s označením Městská policie budou moci občané v letních měsících potkávat a obracet se na ně s konkrétními
podněty zejména v okolí Brněnské přehrady, v Mariánském údolí v Líšni, ale také ve vinohradských Akátkách. Cyklohlídky se budou mj. zaměřovat také na dodržování pravidel silničního provozu na cyklostezkách.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
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Den dětí aneb prázdniny bez úrazu
Nadační fond dětské onkologie Krtek
a Nadační fond Modrý Hroch, ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.,
Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje, p. o., Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje,
Fakultou sportovních studií Masarykovy
univerzity, městskou částí Brno-Tuřany
a Sborem dobrovolných hasičů Brno-Holásky uspořádali dne 3. června 2012 Den
dětí. Lehce deštivé sobotní odpoledne
strávilo na 400 dětí v příjemném areálu
při ul. Karkulínova, který poskytli k příležitosti Dne dětí Sokol Brno-Tuřany a SK
Tuřany. Moderování se ujali známé osobnosti Jan Antonín Duchoslav a Robert
Jícha. Děti absolvovali čtyři soutěžní disciplíny, tématicky zaměřeny na zvládnutí
prázdnin bez úrazu. Po splnění disciplín
se děti zúčastnili losování o deset vyhlídkových letů nad Brnem a další drobné
odměny. Doprovodný program jistě také
nenudil, ukázka práce psovodů z Městské
Policie Brno, malování na obličej, žonglování, hašení domečku a opékání špekáčků. Velké pozornosti se dočkala ukázka
bojového umění aikido, kterou předvedli
členové Aikido yoshinkan dojo Brno pod
vedením pana Kerpana. Spolupořádající
společnost předvedla dva vrtulníky, jeden byl k prohlédnutí v záchranné verzi
a druhý ve verzi pro přepravu osob. Závěr
odpoledne patřil ukázce záchranné akce,
při které se návštěvníci seznámili s ukázkou práce psů vycvičených pro vyhledání
osob, následovalo vyproštění a předání
osoby do péče zdravotnické záchranné
služby, které provedli členové JSDH Brno-Holásky.
Poděkování si zaslouží členové Komise
kulturní, školské, sportovní a volnočasových aktivit, členové JSDH Brno-Holásky,
nejvíce děkuji sponzorům a partnerům,
kteří velkou měrou napomohli k uspořádání Dne dětí.
Jsou jimi: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.,
MaDe, spol. s r.o., Martin Minks, Restaurace Sokolovna, TK Tuřany.
Michal Krátký, místostarosta
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SDH Brno-Holásky oslavil jubileum
Je to již 110 roků, když se 19.3. 1902
začala psát historie sboru dobrovolných
hasičů v Holáskách. V dobových záznamech je toto datum doloženo jako první
zápis, jak v pokladní knize, tak v hlavní
knize sboru. Od té doby se sbor potýkal
s nemalými problémy, ale jeho úroveň se
dostávala stále na vyšší úroveň a nabývala na významu.
Požární zbrojnice byla nejdříve na ulici
Požární č.2, kde je nyní vchod do prodejny Soudal, později nad parčíkem vedle
školy. V roce 1970 byla svépomocí dostavěna nová hasičská zbrojnice na ulici
Javorová. Sbor vlastnil nejdříve stříkačky
ruční, motorové, přes cisternové vozy
Škoda, nyní je členům jednotky svěřena
do užívání nová Scanie.
Několik generací stovek členů naší
jednoty muselo vyvinout velké úsilí, aby
náš sbor byl na takové úrovni, jako je
dnes. Proto jim právem patří poděkování
a vzpomínka nás všech.
Letošní oslavy se uskutečnily za nestá-

lého počasí na hřišti. Členové sboru provedli slavnostní nástup před přítomnými
hosty, kterými byli: Bc. Aleš Jakubec starosta MČ Brno-Tuřany, JUDr. Antonín Osvald z kanceláře hejtmana Jmk, Bc. Zdeňka Jandová náměstkyně starosty KSH
ČMS. Sboru bylo předáno čestné uznání
za dlouhodobou a obětavou práci na úseku požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje udělené panem hejtmanem
JUDr. Michalem Haškem a na prapor byla
uvázána stuha od Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jako ústroj
měli členové buď uniformu, nebo košili
se znakem a letopočtem, jako památku
na 110 výročí založení sboru.
Program pokračoval v prostoru za hřištěm, kde byla vystavena požární výzbroj,
a byly provedeny ukázky techniky při zásahu. Oslav se zúčastnili jednotky z Husovic, Chrlic, Komína, Králova Pole a příslušníci školního a výcvikového střediska
hasičského záchranného sboru z Líšně
s vozidly určenými k zásahům. Dále pak

sbor z Pozořic s historickým vozidlem
Chevrolet. Úvodem předvedli mladí hasiči z Holásek požární útok, dále byly
předvedeny ukázky hašení pomocí střední pěny, vysokotlakého proudu, výškové
techniky a závěr patřil vyproštění osoby
z havarovaného vozidla. Na zpestření vystoupili starší členové sboru s ruční stříkačkou.
Počasí nám nepřálo a díky jeho vrtochům jsme byli nuceni zrušit večerní letní
noc, která měla celé slavnostní odpoledne ukončit.
Věříme, že všem, kteří se našich oslav
zúčastnili, zůstane vzpomínka na příjemné sobotní odpoledne. Závěrem malé
poděkování osobám a společnostem
bez kterých, by se oslavy nepodařily zrealizovat: Agstav Třebíč a.s.; MP – ČR, a.s.;
Restaurace FAKO; Vinotéka Vlastimil Job;
BB Creative, spol. s r.o.; ABT a.s. a MČ Brno-Tuřany.
Jaroslav Kratochvil
starosta SDH Brno-Holásky

Úvodní slovo k vernisáži výstavy „Zednická řemesla“ dne 29. března 2012
Dámy a pánové, vítám vás na dnešní vernisáži výstavky nazvané
„Zednická řemesla“. Jsou to obory, které se bezvýhradně dotýkají
každého z nás. Máme střechu nad hlavou, neprší na nás, jsme v teple,
jsme chráněni domovem od narození do smrti. A domov není jen
tam, kde máme svůj stůl, své lůžko, své blízké. K domovu patří
stavby veřejné (kostely, divadla, sportoviště, obchody a další stavby,
chodníky, silnice, železniční dráhy a jiné). Celý technický vývoj šel
přes předměty, z nichž některé jsou součástí naší výstavky (základní
zednické nářadí, cihly vepřovice) a další nástroje, které bychom dnes
nazvali primitivními. Bez nich by ale nebyly dnešní moderní stavební
díla, která kolem nás rychlým tempem přibývají.
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Bez nich by nebyl náš domov. Tuto výstavku zde v Kulturním centru
městské části Brno-Tuřany připravil Rozmarýnek - spolek pro historickou osvětu, zaměřený především na vlastní region, jehož snahou je
připomínat osoby, události, zvyky, obyčeje, způsob života, materiální
a duchovní odkazy našich předků. Pro ty z nás, kteří dovedou vnímat
a umějí se vcítit do života našich otců, dědů, pradědů, pro ty je historie
pramenem moudrosti zasluhující náš obdiv a úctu. Dámy a pánové,
zvu vás tedy ještě jednou, jménem Rozmarýnku, ke zhlédnutí této
malé expozice a děkuji všem, kteří se na této výstavce tvořivě podíleli.
Děkuji za pozornost.
Jan Šnajdr
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Tělovýchovná jednota Holásky
V tomto příspěvku musíme poopravit
to, co jsme napsali o našich stolních tenistech, že se jim příliš nedaří. Opak je pravdou,
v dubnu skončila sezona mistrovských utkání
a můžeme konstatovat, že byla úspěšná. Jedno družstvo postoupilo a jedno sestoupilo.
C – družstvo sestoupilo do Městské soutěže II.
a E-družstvo postoupilo do Městské soutěže
III. Další čtyři družstva se ve svých soutěžích
udržela. Naši žáci skončili na čtvrtém místě.
Byli oslabeni o dva hráče, kteří přešli k dospělým. Největší problém mělo naše A-družstvo
v Krajské soutěži , kdy v posledním utkání hrálo doma o udržení v soutěži s TJ Hrušovany.
V infarktovém utkání nakonec až v posledním
zápase a dokonce v posledním pátém setu se
A-družstvo udrželo, díky výhře Martina Javůrka 3 : 2. Pro příští sezonu, která začne v půlce
září chceme předejít těmto záchranným utkáním a proto jsme A a B družstva v nejvyšších
soutěžích posílili třemi novými hráči. Jsou to
pánové Milan Žilka a Oldřich Vičík, paradoxně

z Hrušovan / hra o udržení /. Největší posilou je pan Petr Balák, ligový hráč z Mor.Slávie Brno. Posilou bude také náš bývalý hráč
A-družstva pan Josef Sýkora, který 25 let nehrál a po tolika letech se vrací a daří se mu.
V nastávající sezoně 2012 – 2013 mají předpoklad hrát všechna družstva ve svých soutěžích
na čele tabulky.
Všechna ostatní cvičení – rodiče s dětmi vedené paní Cáhlikovou, paní Kroupovou a paní Smolka, ženy pod vedením paní
Rottové a slečny Bártlové si vedou velmi dobře a všem patří poděkování za snahu a výdrž.
Naše družstvo kulturistů posiluje jak stav svého těla, tak i posiluje po stránce návštěvnosti.
Rozvrh všech cvičení je umístěn ve vývěskách
na Orlovně.
V dubnu skončila sezona saunování, zde se
nám nepodařilo prodloužit saunu o sobotní
provoz. Zájemců není. Sezona 2012-2013 začne v říjnu a budeme včas informovat zájemce.

Asi jste už zjistili, že jsme nechali postavit
nové houpačky s prolézačkou na dětském hřišti Orlovny. Podařilo se nám toto dílo spolu
s pomocí MČ Tuřany – za což děkujeme. Doufáme, že v příštím roce se podaří ještě hřiště
posílit o další atrakci. Zásluhou našich nájemců je také pěkně upravena předzahrádka, vydlážděná a vybavená novými lavicemi a stoly,
jak se říká - radost posedět, relaxovat , něco si
dát na posilněnou.
V tomto roce, o prázdninách, máme naplánované vymalování a nátěry v tělocvičně
a předsálí. Další opravy budeme realizovat podle financí, případně pomocí sponzorů.
Protože jsme v předprázdninovém období, chceme všem našim cvičencům, od těch
nejmenších až po ty ve věku, který se moc neříká, a všem našim příznivcům popřát hodně
zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů.
Na shledanou na Orlovně.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice

V únoru jsme jako každý rok pořádali Hasičský ples, letošní ročník
byl k naší velké lítosti poznamenán malou účastí tanečníků a tanečnic.
Plesajících návštěvníků bylo méně než v jiných letech, ale kapela hrála
na jedničku a parket byl neustále zaplněn.
O 14 dnů později už v Nenovickém Texasu probíhají Ostatky. Jako
loni jsme upustili od průvodu obcí a vydováděli se při večerním reji
masek a tanečníků za doprovodu amatérské country kapely. Všem jejím členům i příznivcům patří díky. Konec dubna jako každý rok společně upálíme zlobivé čarodějnice a hasiči už připravují svoji soutěž
v Hasičské dovednosti a Netradiční hasičské hody. Soutěž proběhla
za příznivého počasí a časy soutěžících družstev i přes změnu disciplín
byly hodně vyrovnané. Vítězství v kategorii muži si odvezlo družstvo
SDH Kr. Pole a kategorii ženy SDH Jundrov. Domácí družstva jak mužů
i žen skončili na 2 místě. Poháry soutěžním družstvům předal místostarosta MČ Brno-Tuřany Michal Krátký a putovní pohár vítěznému
družstvu za nejlepší čas pan Josef Sámek, manžel Růženky Sámkové,
na jejíž památku soutěž pořádáme. V nejbližší době 23. června 2012
nás čekají NETRADIČNÍ HASIČSKÉ HODY, na které srdečně zvou hasiči
i krojované páry. V měsíci srpnu od 13. 8. - 17. 8. 2012 pořádáme pro
děti naší MČ příměstský tábor a v sobotu 8. září jako každý rok DEN PRO
DĚTI. Na závěr bych ráda poděkovala všem členům SDH Br. Ivanovice,
našim příznivcům a především všem, kteří jakoukoliv formou přispívají
na naši činnost, kterou pořádáme pro veřejnost. Jsou to zejména Potraviny Br. Ivanovice, Pavel Hlaváček, Jiří Vít pálenice Tuřany, Květinářství
V. Nekolného, Petr Skřivánek, Ing. Karel Svoboda, Petr Pernes, manželé
Bartošovi, Jiří Taševský, Drahomíra Doležalová a MČ Brno-Tuřany.
Zdeňka Jandová
SDH Br. Ivanovice
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Bohumil MERTA
si Vás dovoluje pozvat na svoji VÝSTAVU OBRAZů
do Kulturně společenského centra MČ Brno-Tuřany.
•

Zahájení výstavy proběhlo dne 21. června 2012 v 17.00 hodin
•

Galerie je otevřena každý čtvrtek od 11 do 18 hodin.
•

Výstava potrvá od 21. června do 20. září 2012.
Těším se na Vaši návštěvu.

Moji galerii najdete na webu: picasaweb.google.cz/bohusmerta

Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným
Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne
obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou
ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti
těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty
z nich, kteří chtějí čas trávit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.
V nových bezbariérových prostorách najdou
od září zájemci nejen nové zážitky, ale i individuální přístup. „Budeme se společně učit
různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení
i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme
uspořádat výlet za kulturou i za sportem, na-

příklad se naučíme pétanque nebo minigolf,“
popsala vedoucí programu Hana Svobodová.
Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud
by někdo raději pracoval na počítači nebo se
věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém
intervalu, který si každý může sám zvolit – například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by
měli být ve věku od 19 do 64 let. „V Brně a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou
však zaměřeny na seniory, na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme
oslovit především tělesně postižené, pro které
zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala
Hana Svobodová. Centrum denních služeb

ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré
se v tomto případě domluvit, zda se jedná pro
konkrétního člověka o vhodnou službu.
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje
a nabízí moderní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí
nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8.00 do 15.00
každý všední den,“ upřesnila vedoucí programu. Zájemci se můžou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.
cz), nebo se rovnou můžou obrátit na Hanu
Svobodovou (537 021 485, 777 010 335, hana.
svobodova@ligavozic.cz).

Vysvědčení
Pomalu se dětem blíží prázdniny, se kterými je spojen konec školního roku a předávání vysvědčení. Někteří se na tento den těší, ale jsou i žáci,
kteří se tohoto dne obávají. Očekávají né příliš kladné hodnocení za celoroční práci v lavici, které se nemusí shodovat s očekáváním rodičů.
Děti s nevyvedenými známkami mají strach z reakce rodičů a bojí se jít mnohdy domů.
Každým rokem je možné zaznamenat nějaký nešťastný příběh, který se odehraje právě v souvislosti s vysvědčením.
DĚTI:
• o vysvědčení s rodiči mluvte ještě dříve, než ho dostanete
• pokud dostanete horší známku, než rodiče očekávali, je lepší jim raději dopředu zavolat
• vezměte si na pomoc někoho z jiných blízkých osob okolo vás
• ne moc dobrou zprávu sdělte nejdříve rodiči, se kterým si lépe rozumíte
• požádejte rodiče o pomoc. Věta „mami, tati, vím, že jsem to pokazil(a) a chci se zlepšit, může  pomoci.
• velmi zdvořile zdůrazněte, že máte i pěkné známky
• při návratu ze školy nepomýšlejte na útěk ani na jiné hlouposti. Rodiče by měli velké starosti a domů se budete chtít stejně
dřív nebo později vrátit
• lze se i obrátit na linky důvěry, například: 800 111 113, 800 155 555, 724 727 777
RODIČE:
• pokud se o školní prospěch zajímáte, známky s předstihem už možná víte
• školní výsledky jsou především odrazem vrozených schopností
• vysvědčení je jenom vysvědčení, není to otázka života a smrti
• nereagujte hned. Dopřejte sobě i jemu časový odstup, než začnete vysvědčení komentovat.
• oceňte to, co se na vysvědčení vašeho dítěte dá, i kdyby to byla jednička z chování. Každý ji nemá.
• nesrovnávejte svoje dítě s jinými. Může to vzbudit dojem, že byste raději měli doma někoho jiného než je samotné
Krásné a slunečné prázdniny bez úrazů přejí policisté
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
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nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení
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Tyršova společnost potřetí …
Hráči a zpěváci rockové kapely„Tyršova společnost” to začátkem června „rozjeli” na svém
koncertu v Brněnských Ivanovicích na Texas
ranči. Tato skupina má dost dlouhou historii.
V roce 1989 ji založili pánové Jiří Jelínek, Jan
Kratochvíl a textař Pavel Srnec. Do dnešního dne se v ní vystřídalo mnoho muzikantů
a zpěváků a dnes vystupuje ve složení : Jan
„Hans“ Kratochvíl, Michal „Severino“ Pavelka,
Tomáš „Wattie“ Vejtasa, Petr „Indoš“ Ježek,
David „Dave“ Černý, Nina Kunderová, Monika Sosnarová, Petr Medvěd Obůrka a Magda
Hájková-Němečková. Většina jsou místní rodáci a protože nějakou dobu nehráli, tak se
domluvili, že by to mohli znovu zkusit a vloni

zahájili koncertování, nebo, lépe řečeno, sešli
se k prvnímu pokusu a v malém tuřanském
hostinci U konvice měli první místní premiéru. Protože dlouho nehráli, tak se sešlo i mnoho posluchačů a fandů kapely. Po prvním
úspěchu bylo „druhé hraní” nejenom z důvodů prostorových, ale i lepších podmínek už
v Texasu na Sladovnické ulici. A už potřetí to
„rozjela“ začátkem června v country music
saloonu Texas, Tyršova společnost znovu. Sál
byl doslova našlapán a hodně přes sto přítomných fandů se bavilo skoro až do ranních
hodin. Podle „fortelu“ s jakým do koncertu šli,
se dá asi usuzovat, že parta se už konsolidovala a nevypadá to na další „rozpadnutí“ a tak

se jistě můžeme těšit na budoucí vystoupení
a vypadá to na některý z podzimních měsíců
opět v Texas ranči.
P.S.
Pro zvědavce i zvídavce sdělujeme, proč
se vlastně hudební skupina jmenuje „Tyršova
společnost”. V roce 1989 se sešli první zakladatelé v tuřanské sokolovně a zde začínali
hrát a při pojmenování vyšli z této skutečnosti. Sokolovny jsou vlastně „odkaz” Tyrše,
zakladatele Sokola, ale oni ji využili, jako „zastřešení” své činnosti, hudební a ne sportovní
a proto první název zněl Tyršova společnost
necvičících”.
Jiří Bartoš

až do sametové revoluce. Místní pamětníci
ji jistě znají v souvislosti s vedlejším fotbalovým hřištěm. A proto léta sloužila také , jako
„ fotbalová hospoda “. Zde se organizovaly
mače původní Fortuny, potom Spartaku Brněnské Ivanovice a po roce 1989 opět Fortuny. Celý areál cca v roce 1995 zprivatizovala rodina místních rodáků Zemanů, tedy
hospodu i fotbalové hřiště a s tím související
pozemky a stavby. Pro svoje zviditelnění zakoupili vyšší fotbalové soutěže a s kopanou
se dostali až do II.ligy. Postupně více a více
zdevastovanou Chaloupku Pavel Zeman pronajímal a „staral” se jenom o fotbal. Od roku
1997 se pronájemcem stala i společnost Texas restaurant a po nutných rekonstrukcích
/topení, odpady, voda atd./ ji 27.července

otevírá jako TEXAS RANCH. V roce 2001 objekt s přilehlými pozemky prodává firma
Pavla Zemana manželům Bartošovým a ti jej
provozují do dnešního dne a tak, jak dříve
pamětníci říkali : „Jdeme do Chalupy … “,
dnešní generace zase říká : „Jdeme na ranč
nebo do Texasu”. Bývalý celý areál má tedy
dnes dva majitele a sportoviště vlastní bratři Prosové a slouží jako Tréninkové středisko mládeže TJ Zbrojovka Brno a údajně se
v současné době vedou jednání o prodeji
novému majiteli brněnského fotbalového
klubu. Přesto v dnešním roce uplyne 115
let od položení základního kamene objektu pivovarské hospody a 15 let od zahájení
provozu country music saloonu Texas ranch.
Jiří Bartoš

Malá výročí
S porovnáním k historii lidstva, civilizace
nebo objevů některých průmyslových vymožeností, je výročí 115 let opravdu zanedbatelné a tedy malé. Avšak s porovnáním
k několika posledním generacím je to zase
výročí významné a o to významnější, že se
jedná o objekt v naší městské části. Podle
dochovaných historických pramenů je předběžné datum /nikde se neuvádí přesné/ dobudování vývařovny a přechodné ubytovny
vedle dostavovaného pivovaru – sladovny
na dnešní Sladovnické ulici /dříve Pivovarnická/ rok 1897. Od roku 1900 je jako zájezdní hostinec a posléze pivovarská hospoda /
do roku 1948/, pak restaurace U pivovaru
a posléze nese nejznámější název – Chaloupka, kterou provozovala Jednota Brno

19.5.2012

www.volny.cz/nakladatellynx
ynx

inzerát.qxd
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„MODRÁSEK“ naproti tuřanské radnici
zveme vás do nově otevřeného stánku
lahodná káva, cukrovinky, noviny, časopisy,
pohlednice, výborné ovocné i jiné nápoje
„ chodit na autobus o 6 min. dřív – smlsnout si!“
si!“
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Informace petičního výboru občanů Holásek a Občanského sdružení Holásky
Pravidelně informujeme o postupu vypracování Regulačního plánu pro lokalitu Vinohrad, k.ú. Holásky. Podařilo se nám získat Zprávu o projednání návrhu zadání RP, do které
bylo zapracováno vyhodnocení požadavků tří
občanských sdružení naší MČ i vlastníků pozemků po jejich projednání v Komisi RMB pro
rozvoj města a následně i v Radě města Brna.
Většina požadavků byla bohužel odmítnuta
a text Zadání Regulačního plánu byl bez rozpravy schválen dne 3.4.2012 v Zastupitelstvu
města Brna. OÚPR by měl následně zajistit
zpracování návrhu RP. Po jeho vypracování
bude RP projednán nejprve při společném
jednání s dotčenými orgány a potom ve veřejném projednání. Na základě výsledků projednání OÚPR návrh RP upraví a předloží jej
Zastupitelstvu města Brna k vydání.
Dne 27.2. 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. Někteří z nich
se proto proti tomuto rozhodnutí odvolali. Svá
odvolání zdůvodňují zejména nedodržením
požadavků ČSN 736110-Projektování místních

komunikací zvláště minimálního bezpečnostního odstupu komunikace od soukromých
pozemků či plotu a nedostatečným řešením
odvedení srážkových vod z komunikace. Dále
pak se vyjádření dopravního inspektorátu Policie České republiky týká pouze sjezdu z ulice
V aleji, nikoli celé navržené komunikace, jak
je uvedeno v územním rozhodnutí. Účastníci
řízení považují Územní rohodnutí za nedostatečně zdůvodněné a ve svých odvoláních
navrhují, aby územní rozhodnutí bylo zrušeno
v plném rozsahu a řízení zastaveno.
Na základě našeho podnětu nám 22.3.2012
Krajská hygienická stanice Jihomoravského
kraje sdělila, že v měsíci březnu zahájí státní
zdravotní dozor za účelem provedení měření
hluku z leteckého provozu na letišti Brno – Tuřany. Měření budou probíhat na třech stanovištích (Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky)
v nepravidelných intervalech cca do konce
října. Naměřené hodnoty budou zpracovány
a KHS provede vyhodnocení dle platných hygienických předpisů. Jsme rádi, že naše iniciativa může přispět k řešení tohoto dlouho diskutovaného problému ekologické zátěže naší
MČ provozem letiště.

Na podzim 2011 jsme iniciovali podnětem
na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna znovuotevření kauzy revitalizace Holáseckých jezer a zúčastnili se prvního jednání
dne 16.11.2011. Dne 24.4.2012 se na Odboru
životního prostředí MMB konal 1. Výrobní
výbor akce „Plán revitalizace Holáseckých jezer“ za přítomnosti všech zainteresovaných
stran: Povodí Moravy, Moravského rybářského svazu, OŽP, OÚPR, OVLHZ, Úseku rozvoje
města (odbory Magistrátu města Brna), OŽP
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, MČ
Brno – Tuřany, OS Holásky, OS Čisté Tuřany.
Společnost Atelier Fontes s.r.o. zde představila
návrh řešení projektu, který respektuje zejména zájmy ochrany přírody, rybářského svazu
i zájem obyvatelstva o využití jezer pro klidovou rekreaci včetně naučné stezky s drobným
mobiliářem. S navrhovanou koncepcí zúčastněné strany souhlasily. Bude samozřejmě nutno projednat a vyřešit mnoho dílčích otázek.
Další pracovní setkání je plánováno na začátek
června a o jeho výsledcích vás budeme informovat v příštích Listech.
Hana Dombrovská, Vladimír Skácel

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
Nyní AKCE 30% SLEVA NA:

Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vašeho zadání.

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA

ATV Moravia s.r.o.

-

OHRANĚNÉ ZAPRACOVANÉ DÍLCE DLE VAŠEHO POŽADAVKU
Domestav, Špitálka 23, Brno,
VÝBĚR Z 300 DEKORŮ
www.kovaninabytkove.cz,
VÝBĚR ZE 11 DRUHŮ MATERIÁLU
CENA JE BEZ MONTÁŽE A NAVRTÁNÍ, KTERÉ VŠAK LZE PROVÉST.
M: 776334190

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!

   
   

■
■
■
■
■

tepelná a zvuková izolace
rekonstrukce
novostavby
strechy
stropy a steny

w w w. fouk a n a i zol a ce br no . cz
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XX

Opravujeme:
Televizory, LCD, LED, PLASMY, rádia,
věže, 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 hod,
Pá 9.00 - 16.00 hod.

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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Termíny kulturních, sportovních a společenských
akcí pro rok 2012 v MČ Brno-Tuřany
Srpen

Září

Říjen

Listopad
Prosinec

Název akce

Pořadatel či místo konání

3. 8.
24. - 26. 8.

letní noc
Bartolomějské hody

T.J. Sokol Brno-Tuřany
SDH Brno-Holásky

8. 9.
8. 9.
27. 9.
29. 9.

Klub důchodců Tuřany, Orlovna
SDH Brno-Brněnské Ivanovice
Kulturní centrum MČ Brno-Tuřany
T.J. Brno-Dvorska

29. 9.

Družební sešlost - důchodci Tuřan a Čachtic
Dětský den
vernisáž výstavy "Svět elektra u nás"
Dostihové odpoledne,
Pohár primátora statutárního města Brna,
Václavská zábava

13. 10.
20. - 22. 10.

Zábava důchodců z Chrlic
Tuřanské hody

Orlovna, Rolencova 93
T.J. Sokol Brno-Tuřany

24. 11.

Poslední leč

Sokolovna, Hanácká 32

1. 12.
5. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
15. 12.
23. 12.
24. 12.
25. - 26. 12

Poslední leč
Mikulášská nadílka
Mikulášská zábava
Mikulášská nadílka pro děti
Mikulášská zábava
Adventní trhy
Vánoční strom
Setkání pod vánočním stromem
Vánoční turnaj stolních tenistů

Orlovna, Rolencova 93
SDH Brno-Brněnské Ivanovice
T.J. Sokol Brno-Tuřany
T.J. Sokol Brno-Tuřany
Klub důchodců Tuřany, Orlovna
SDH Brno-Brněnské Ivanovice
SDH Brno-Brněnské Ivanovice
SDH Brno-Holásky
T.J. Holásky, Rolencova 93

Klub důchodců Tuřany, Orlovna
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