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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máte v rukou poslední vydání Listů ve volebním období 2010 - 2014. Dovolte mi proto
krátkou rekapitulaci. Po komunálních volbách
na podzim roku 2010 vznikla po delším vyjednávání koalice ČSSD, Sdružení nestraníků,
KDU-ČSL a KSČM. Pro mnohé to bylo překvapením, ale šlo o vůli jednotlivých politických
subjektů. Je nutné konstatovat, že nová koalice přebírala městskou část s mnohými problémy, především s nevalným stavem objektů
škol. Namátkou uvedu dlouhodobě špatný
stav střechy ZŠ Měšťanská, ZŠ Dvorecká a MŠ
U Lípy Svobody. Koalice si tedy pro svoje volební období stanovila jako hlavní prioritu
opravit a zrekonstruovat všechna školská zařízení v naší městské části. Na konci volebního
období můžeme konstatovat, že se nám to
podařilo.
Střechy na školách a školkách jsou opravené
nebo nové. MŠ Holásecká je zateplena včetně
ploché střechy, má revitalizovanou zahradu
a nové dopravní hřiště, které budou využívat
i ostatní mateřské školy. Tam, kde se nově budovala kanalizace, jsou všechny školy a školky
připojeny. Taktéž bylo připojeno i zdravotní
středisko. Na zdravotním středisku byla opravena a zateplena střecha. Jedny z největších
stavebně technických problémů na nás však
čekaly na MŠ U Lípy Svobody, kde bylo nutné
vyměnit celý krov a vyřešit nedostatečné denní osvětlení, jež kritizovaly kontrolní orgány
Krajské hygienické stanice. Největší překážkou bylo, že strop této školky byl v tak špatném stavu, že přivolaný statik konstatoval havarijní stav a dal zřizovateli (MČ Brno-Tuřany)
lhůtu na odstranění. Dnes musím konstatovat,
že díky městu Brnu, od kterého jsme obdrželi
dotaci v téměř plné výši, budou tyto problémy
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odstraněny. K celkovému zlepšení stavu došlo
i u MŠ V Aleji, kde kromě nové a zateplené fasády, je nová střecha a nový plot. Myslím, že
fasáda této školy se bude dětem velmi líbit.
Nezapomněli jsme ani na MŠ Zapletalova - byl
opraven kanalizační systém a odvodněna budova tak, aby nedocházelo k jejímu zavlhání.
Jsem přesvědčen o tom, že stav škol a školek
je jeden z nejlepších v Brně.

Finance získané vedením radnice
nad rámec rozpočtu

26.266.000,-

15.254.000,-

KOALICE
2006 - 2010

KOALICE
2010 - 2014

ODS, Pro Tuřany, Zelená
pro Tuřany, Br. Ivanovice,
Holásky, Dvorska

ČSSD, Sdružení nestraníků,
KDU-ČSL, KSČM

V oblasti volnočasových aktivit jsme nastavili
jasná pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu městské části jak sportovcům, tak i zájmovým spolkům. Ti, kdo se starají o děti a mládež,
mají jasnou podporu. Ve spolupráci s SK Tuřany
jsme podpořili i úpravy jejich areálu, aby lépe
vypadal a lépe sloužil při pořádaných akcích.
Zavedli jsme tradici dětských dnů pro nadace
Modrý Hroch a Krtek. Pořádáme je ve spolupráci se společností ALFA-HELICOPTER, dětské dny
jsou na vysoké úrovni a hojně navštěvovány nejen dětmi z naší městské části.
Dále jsme investovali i do našich hasičských
zbrojnic. Na ulici Jahodová byla opravena střecha a dílna a na ulici Javorová byly vyměněny
podlahy a instalováno ústřední topení, nyní se
dokončuje oprava fasády.
Zajistili jsme opravu několika polních cest.
Snažili jsme se vybírat ty v nejhorším stavu, které přímo navazují na obydlená území.

V oblasti životního prostředí se ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB
podařilo upravit projekt ÚSES Dvorska a již
realizovat první část. Obdélníková výsadba
obsahuje stromy, keře a čítá rozměrově cca
15 x 300 m. Na letošní podzim je již objednáno dokončení druhé části.
Dalším úspěchem koalice je, že zajistila
a připravila výstavbu nové prostorné tělocvičny u ZŠ Měšťanská i se zázemím pro návštěvníky. Tato stavba, jejímž investorem je
statutární město Brno, by měla začít do konce letošního roku. V současné chvíli probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Financována bude z fondů Evropské unie a její dofinancování zajistí rozpočty města a městské
části. My jsme připravili projektovou dokumentaci a vybudovali všechny přípojky. Věříme, že tato plnohodnotná tělocvična bude
velkým přínosem pro všechny občany a především pro děti a sportovní kluby.
Výstavba, dostavba kanalizace a následné vybudování komunikací a chodníků byla
městskou stavbou, která neprobíhala jen
v naší městské části. Důležité ovšem je, že
se o této investici rozhodovalo již ve volebním období 2006 - 2010, kdy orgány města
pod vedením ČSSD našly v rozpočtu na dofinancování této stavby potřebné prostředky. V tuto chvíli všem pochybovačům, kteří
po městské části šíří „zaručené informace“,
dochází dech, neboť vidí, že vše bude řádně
dokončeno. Přímý dopad této stavby na naši
koalici byl silný, protože kritika se snášela jen
na nás. Jsem přesvědčen, že jsme jednáním
při kontrolních dnech dosáhli maxima možného, abychom Vám, občanům, vyšli maximálně vstříc.
dokončení na str. 4

Další získané finance od EU
a města Brna v období 2010 – 2014
Kanalizace

157.000.000,Komunikace

185.000.000,Křižovatka Kaštanová x Popelova

22.000.000,-

VOLBY 2014: INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA
MČ BRNO-TUŘANY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany a do Zastupitelstva města Brna se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 – 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 – 14.00 hodin
VOLEBNÍ OKRSKY MČ BRNO-TUŘANY
Okrsek č. 24001,
volební místnost: ZŠ Měšťanská 21-jídelna
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová;
Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79;
Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá;
Tuřanská 2-38 sudá; U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova
1-43,45 do konce,
Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E,
129E, 147E, 289E, 379E
Okrsek č. 24002,
volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Popelova 30a
do konce; Požární; Prodloužená; Rolencova
1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině;
Widmannova; Zahrádky; Závětrná

Okrsek č. 24003,
volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,1
2,13,14,15,16,18,20; Hasičská; Heřmánková;
Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká;
Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková
5-13; Tuřanské nám.; Východní;
Tuřany číslo evidenční 58E, 108E,8040E
Okrsek č. 24004,
volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 –
57 do konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; Měšťanská sudá; Podlipná
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova;
Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šípková
2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova;
Ulice 1. května; Vítězná; Zezulova 44;
Tuřany číslo evidenční 12E, 107E,154E
Okrsek č. 24005,
volební místnost: MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Právo volit má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské části.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (tel.
545128242) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky do Zastupitelstva městské
části Brno-Tuřany a do Zastupitelstva města Brna budou voliči dodány nejpozději 3
dny před volbami. Na požádání obdrží volič
hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební
místnosti.

SPOLEÈNÌ PRO
TUØANY
www.cssdbrno-turany.cz
Bc. Aleš Jakubec
kandidát
na starostu
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Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

„Slušně, odborně, poctivě
a transparentně pro naši
městskou část!“
Vážení spoluobčané,
přijďte v následujících komunálních volbách podpořit naše
kandidáty do zastupitelstva městské části. Rozhodněte svým
hlasem o změně stávajících poměrů, hlasujte pro větší slušnost,
odbornost, poctivost a transparentnost vedení radnice, hlasujte
ve prospěch občanů MČ Brno-Tuřany.

Ing. Miroslav Dorazil,
předseda MS ODS,
lídr kandidátky ODS

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Podpořte náš volební
program, volte číslo 4!
Místní sdružení ODS Tuřany
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Slovo starosty

Zúčastněte se voleb
do Zastupitelstva městské
části Brno-Tuřany

10. a 11. října 2014

1

Michal Krátký, 35 let,
místostarosta MČ Brno-Tuřany,
bez politické příslušnosti

2

Tomáš Kopecký, 46 let,
zaměstnanec České pošty,
bez politické příslušnosti

5

MUDr. Vladimír Mužík, 43 let,
lékař,
bez politické příslušnosti

6

Lukáš Lach, 27 let,
státní zaměstnanec,
bez politické příslušnosti

9

František Harašta, 55 let,
dělník,
bez politické příslušnosti

10

Ing. Miloslav Blažek, 51 let,
ekonomický náměstek,
bez politické příslušnosti

13

Josef Kubelka, 50 let,
elektrikář,
bez politické příslušnosti

17

MUDr. Hana Petrovská, 48 let,
lékařka,
bez politické příslušnosti

14

Ing. David Žák, 30 let,
obchodní ředitel,
bez politické příslušnosti

3

Mgr. Lucie Žáková, 48 let,
vysokoškolská pedagožka,
bez politické příslušnosti

4

Jan Havlík, 62 let,
projektový manažer,
bez politické příslušnosti

7

Ing. Ladislav Špondr, 53 let,
podnikatel,
bez politické příslušnosti

8

Jiří Kopic, 40 let,
živnostník,
bez politické příslušnosti

11

Michal Horák, 39 let,
přípravář staveb,
bez politické příslušnosti

12

Daniel Havlík, 35 let,
živnostník,
bez politické příslušnosti

15

MUDr. Naděžda Fišerová, 47 let,
lékařka,
bez politické příslušnosti

16

Rostislav Kolář, 47 let,
provozní zaměstnanec,
bez politické příslušnosti

„Máme společné cíle jako vy.
Vytvářet lepší místo pro život.“
Volme číslo
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Brno i Tuřany
mají na víc

dokončení ze str. 1
Další akcí, jež se podařila úspěšně dokončit,
je komfortní světelná křižovatka ulic Kaštanová x Popelova. Určitě lze namítnout, že to není
naše zásluha, vždyť vše bylo již připravené.
Jenomže krok od připravenosti k dokončení
je ten nejtěžší a nejdůležitější. Během přípravy stavby došlo ke zpochybnění projektu ze
strany Brněnských vodáren a kanalizací. Nakonec se ale po mé osobní intervenci našlo jiné
technické řešení a výstavbě křižovatky již nic
nebránilo.
Koalice dosáhla úspěchu také v souvislosti
s přírodní památkou Holásecká jezera. Nejen, že byla vyspravena cesta k rybárně, ale
i projekt financovaný městem Brnem našel tu
správnou cestu mezi ochranou území a jeho
zpřístupněním. Jednáním s krajem a městem
se nám podařilo zabezpečit kvalitní údržbu
porostů.
Neméně důležitým úspěchem koalice bylo
jednání s Dopravním podnikem města Brna
o fungování školního autobusu, jehož časování umožnilo zahájení vyučování v 8 hodin
na všech budovách. Vždy jsme se snažili, aby
linka 63 byla zachována v původní trase, ale
nepodařilo se. V současné době jsme požádali,
aby linka 48 obsluhovala i místní část Holásky,
a to jednou za hodinu, což bude znamenat opět
přímé spojení s centrem bez přestupování.
Při setkání s Vámi, spoluobčany, mi často
kladete otázku: „Kolik peněz obdržela městská
část od města Brna v minulém a v tomto volebním období?“. Odpověď naleznete v grafu.
Dále město Brno a EU proinvestovalo více než
391 miliónů korun v naší městské části Brno-Tuřany, do vybudování kanalizace, komunikací a křižovatky Kaštanová x Popelova. Jsem
přesvědčen o tom, že v přepočtu na jednoho
obyvatele to bylo nejvíce ve městě Brně.
Na závěr chci poděkovat všem zastupitelům
- koaličním i opozičním za vykonanou práci
ve volebním období 2010 - 2014. Ne vždy jsme
našli shodu, ale ke správnému fungování demokracie patří rozhodování dle vůle většiny.
Dovolte mi, abych Vás pozval k volbám,
které se uskuteční 10. a 11. října. Pozorně,
prosím, čtěte jednotlivé volební programy
a dejte hlas lidem, kteří něco pro naši městskou část dokázali.
Váš starosta Aleš Jakubec

Přijďte 10. a 11. října k volbám

MALBY 14,- Kč/m2
Ing. Jaroslav Kacer

Ing. Zdeněk Kronus

NÁTĚRY DVEŘÍ 350,- KČ/KUS,

Kandidát TOP 09 na primátora města Brna

Kandidát TOP 09 na starostu Tuřan

NÁTĚRY RADIÁTORŮ, OKEN,

Chceme město, kde se dobře žije,
které je inspirací pro ostatní.
Náš program pro Brno i městskou část Brno-Tuřany a další informace naleznete na:
www.top09brno.cz www.top09brno.cz/turany
/TOP09.Brno

4

číslo 4 | září 2014

FASÁD, NÁBYTKU, AJ.
Tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250,-Kč!
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Představení nepolitického sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby 2014 - 2018 s názvem:

„ZA ZDRAVÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – TUŘANY“
Vážení přátelé, spoluobčanky a spoluobčané, objevujeme se na scéně komunálních voleb do Zastupitelstva MČ Brno – Tuřany, abychom
přispěli, jak vyplývá z názvu našeho sdružení, ke zdravému rozvoji naší městské části a ctíme heslo, že každý ze zvolených zastupitelů by měl
usilovat o blaho a co nejlepší podmínky pro spoluobčany, kteří ho svým hlasem do této pozice delegovali a vložili v něho důvěru.
Úvodem si dovolujeme připomenout, že vše co v naší městské části Proto naše sdružení po zvážení všech stávajících aspektů bude
bude, se odvíjí mimo šikovnost jejich představitelů od finančních v následujícím volebním období podporovat:
prostředků, které získá. Zdroj finančních prostředků se dělí XX Výstavbu bytových a rodinných domů i vznik podnikatelských ploch a
na účelové dotace v návaznosti na připravené projekty, dále pak
nerušících provozoven
na neúčelové dotace, závislé na počtu obyvatel, na počtu žáků XX Urychlení realizace komunikačního obchvatu a eliminaci tranzitní
ve školách a předškolních zařízeních, na délce místních komunikací,
dopravy přes naše obce
na ploše veřejné zeleně a na výměře městské části. Nezanedbatelné XX Organizaci dopravy z obchvatových komunikací paprskovitým napojením
jsou i příjmy ve výši 50 % vybrané daně z nemovitostí.
naší zástavby
Platí tedy přímá úměra, čím více lidem zde umožníme bydlet XX Plynulost dopravy umístěním zastávek do zálivů a vyřešení nebezpečných
s podporou a vhodnými podmínkami zvláště mladých rodin, které
dopravních uzlů
zákonitě budou chtít mít děti, s tím se v nových lokalitách bydlení XX Budování cyklostezek, např. Tuřany a Dvorska a propojujícího chodníku
zvětší i délka místních komunikací a plocha veřejné zeleně, a jestliže
Holásky - Tuřany
v naší městské části umístíme vhodně i plochy pro rozumné podnikání, XX Vznik ploch k parkování osobních vozidel pro bydlící občany za souběžné
vybereme i větší daně, tím logicky získáme více financí, které můžeme
opravy chodníků
vrátit zpět do rozvoje naší městské části. Budeme – li vše demagogicky XX Dobudování infrastruktury v ulicích, kde chybí oddílná kanalizace
s davovou psychózou negovat, vyvzdorujeme si vůči sobě jen averzi,
(Glocova, Zezulova a Dvorska)
finanční prostředky samy nepřijdou a staneme se skanzenem bez XX Ochranu životního prostředí proti hluku z komunikací a z provozu malých
možnosti jakéhokoliv rozvoje.
letadel.
V současnosti nás tíží přehuštěná tranzitní doprava přes naše XX Vznik ucelených výsadeb zeleně plošných namísto liniových včetně
obce, její neplynulost a v řadě úseků i nebezpečnost. Stěžujeme si
údržby stávající zeleně.
na nižší dostupnost hromadné dopravy oproti minulosti, naše děti XX Revitalizaci Holaseckých jezer s vazbou na vybudování zde rekreační
a vnoučata musí dojíždět s rodiči jinam za rozvojem svých zájmových
zóny a sportovišť.
činností, máme na nedůstojné úrovni prostředí zdravotního střediska XX Modernizaci školských zařízení a účelné provozování multifunkční haly
s chybějícími specialisty, nejvyužívanější banka našich občanů Česká
při Základní škole.
spořitelna je ve Slatině, stavba obchvatové komunikace v důsledku XX Opravu nerovností povrchu zpevněných cest ve staré části hřbitova a jeho
odmítnutí Amazonu je v současné chvíli oddálena prakticky
solární osvětlení.
na neurčito a časově i fakticky ve vazbě na plánovaný sjezd a kolektor XX Stávající zažité akce se snahou i o akce nové při zapojení a soutěživosti
pro Černovickou terasu z dálnice, atd., atd
všech spoluobčanů.

Více se dozvíte v našem volebním programu, který v nejbližší době obdržíte. Dejte nám svůj hlas, volte

číslo 9.

- ELPEMA PETR MÁCA

U Lesíčka 18 , 620 00
Brno - Brněnské Ivanovice
telefon : 731 934 074
e - mail: elpema@seznam.cz
NABÍZÍ:

•• servis plynových kotlů všech typů a značek
•• důkladné pravidelné roční prohlídky
a vyčištění kotlů
•• mechanické a chemické čištění sezónní
i mimo sezónu
•• odborné seřízení plynových spotřebičů
•• moderní diagnostika pro všechny plynové
spotřebiče
•• vystavení písemné revizní zprávy
•• váš plynový kotel bude vždy v dobré
kondici
•• uvádění plynových kotlů do provozu
i po delší odstávce
•• poskytnutí plné záruky i v případě vámi
zakoupených kotlů
•• rekonstrukce spalinových cest v případě
výměny kotle elektroinstalace a revize
elektroinstalací
•• opravy a revize hromosvodů
•• revize plyn, měření a regulace, voda,plyn,
topení
vážím si zákazníků a práce mě baví,vše
dělám s nadšením, příznivé ceny, stejné
v sezóně i mimo sezónu a bohaté zkušenosti

www.elpema.webnode.cz
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Z JEDNÁNÍ RMČ A ZMČ BRNO-TUŘANY
Rada na 114. schůzi dne 22. 5. 2014:
−− souhlasila se záměrem CTPark Brno, objekt G1 – oznámení záměru za předpokladu, že stavbě bude předcházet připojení
na dálnici a obchvat Tuřan,
−− souhlasila se záměrem stavby nazvané:
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice“ bez připomínek,
−− souhlasila se zrušením regulativu omezujícího výstavbu objektů pro bydlení
v ochranném pásmu hřbitova,
−− souhlasila s návrhem výstavby 3 řadových rodinných domů v ulici Dvorecké,
doporučuje snížení bytového domu o jedno patro se zastřešením šikmou střechou
směrem do ulice. Rada upozorňuje žadatele, že je třeba striktně dodržet IPP dle
ÚPmB a normový počet parkovacích stání
na vlastním pozemku včetně parkovacích
míst pro provozovnu, která není ve studii
zatím blíže specifikována. Návrh po úpravě a upřesnění druhu provozovny požaduje Rada opětovně předložit k vyjádření.
−− souhlasila s umístěním rodinného domu
na pozemku p.č. 679, k.ú. Dvorska, při ulici
Výsluní tak, že požárně nebezpečný prostor bude přesahovat na sousední pozemek p.č. 678, který je ve vlastnictví města
a svěřen do správy MČ Brno–Tuřany,
−− souhlasila s udělením výjimky z parkování
pro změnu stavby rodinného domu před
dokončením na ulici Dvorecké na pozemku p.č. 141, k.ú. Tuřany,
−− souhlasila se záměrem umístění rodinného domu na pozemku 889/2, k.ú. Tuřany
při zachování koridoru veřejného prostranství 8 m jako přístupu k dalším rodinným domům v prodloužení ulice Měšťanské a zachování jednotné linie plotů,
−− souhlasila se záměrem umístění 2 RD při
ulici Sokolnické na pozemcích p.č. 4639,
4640 k.ú. Tuřany,
−− nesouhlasila s udělením výjimky z parkování pro Domov pro seniory na Revoluční 15,
−− souhlasila s udělením výjimky z parkování pro účely zřízení veterinární ordinace
v objektu Kaštanová 15, Brno,
−− schválila nabídku Ing. Karla Sojky, IČ
72502339, Houbalova 2086/1, Brno
na zpracování kontrolního rozpočtu vč.
výkazu výměr na rekonstrukci budovy
SDH Jahodová (II. etapa) za cenu 2000 Kč
a ukládá úřadu vystavit objednávku,
−− schválila nabídku firmy MIX MAX-energetika, s.r.o., Štefánikova 38a, Brno na zpracování projektové dokumentace SDH
Jahodová rekonstrukce budovy, část –
ústřední topení, v ceně 21 500Kč a ukládá
úřadu vystavit objednávku,
−− nesouhlasila se zvětšením komerční plochy OK 04 v těsné blízkosti Holáseckých
jezer a požaduje ponechání původního
určení plochy dle Územního plánu sídelního útvaru Modřice,
−− schválila nabídku firmy HS geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno, IČ 269 17 785
6
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na zhotovení studny v areálu SK Tuřany,
Hanácká 448/38 za cenu 161.535 Kč,
−− schválila nabídku firmy Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská
690/20, Brno, IČ 26298163 na provedení
výběrového řízení na realizaci akce "MŠ
U Lípy Svobody - půdní vestavba, výměna
stropů" ve zjednodušeném podlimitním
řízení za cenu 39.000 Kč.
Rada na 115. schůzi dne 28. 5. 2014:
−− doporučila v rámci revize přílohy č.
2 obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Zastupitelstvu navrhnout
vymezení prostor, kam je v MČ Brno-Tuřany vstup se psy zakázán, takto:
- park na ul. Moravská - p.č. 2136/1,
2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 v k.ú. Tuřany
- hřiště na ul. Javorová v k.ú. Holásky,
−− schválila pořízení tří počítačových sestav pro potřebu úřadu od společnosti
DELL Computer, spol. s r.o., Praha za cenu
59 895 Kč,
−− schválila uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektrické energie se
společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 25458302.
−− schválila nabídku společnosti Jihomoravská stavební a obchodní spol.s r.o., Veslařská 25, 637 00 Brno, IČ 25571125 na provedení akce Opravy cest v parku na Tuřanském náměstí za cenu 437.597 Kč,
−− schválila nabídku společnosti ZEMAKO,
s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, IČ 25504011 na provedení akce
Oprava povrchů polních cest za cenu
1.235.529 Kč,
−− revokovala usnesení ze 104/VI. schůze
Rady bod 12 a souhlasí s pronájmem nebytových prostor v budově zdravotního
střediska - místnosti č. 107, Holásecká 31,
Brno-Tuřany, společnosti F M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem
Windsor, Windsor Dials, Arthur Road 1,
SL4 1RS, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrovaná pod
č. 3240945, podnikající na území České
republiky prostřednictvím své organizační složky F M ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED, organizační složka, se
sídlem Praha 1, Václavské náměstí 66/808,
110 00, IČ: 2792783, zastoupené JUDr. Jakubem Adamem, Ph.D., advokátem se
sídlem Perlová 371/5, Staré Město, 110 00
Praha 1, evid. č. ČAK 08610
−− souhlasila se svěřením oddělené části pozemku p.č. 568 v k.ú. Tuřany sloučeného
do pozemku p.č. 569 v k.ú. Tuřany a dále
se svěřením stavby garáže na pozemku
p.č. 569/2 v k.ú. Tuřany, Rada ukládá úřadu požádat o svěření předmětných nemovitostí Majetkový odbor MMB,
−− uložila úřadu připravit výběrové řízení
na akci SDH Holásky - oprava fasády. Pro

výběrové řízení ukládá použít standardní
vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit
firmy:
1. STAVIMAL s.r.o.,
Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice
2. Karnet a.s., Tuřanka 34, 627 00 Brno
3. ISS stavtrade s.r.o.,
Březinova 745/27a, 616 00 Brno
Rada na 116. schůzi dne 11. 6. 2014:
−− doporučila ZMČ Brno-Tuřany stanovit
v souladu se zákonem o obcích počet
členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro volební období 2014-2018
na sedmnáct,
−− uložila úřadu zajistit nabídku firmy S Projekt plus a.s. na projektovou dokumentaci vnitřního vybavení, které nemohlo
být součástí již odevzdané dokumentace
z důvodu financování prostřednictvím evropských fondů,
−− uložila úřadu připravit výběrové řízení
na akci „Nová herní sestava (výměna herní sestavy) pro hřiště na ul. Javorová“. Pro
výběrové řízení ukládá použít standardní
vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit
firmy:
•• FLORA SERVIS s.r.o., IČO 28341627,
Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno
•• ALESTRA s.r.o., IČO 29196485,
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
•• Hřiště, s.r.o., IČO 283543036,
Příkop 838/6, 602 00 Brno
−− schválila společnost VARSTA, s.r.o., Barvy 8, 638 00 Brno na provedení akce MŠ
V Aleji - rekonstrukce střechy za cenu
2.698.936 Kč. Stavební akce se týká výměny krytiny a krovu střechy, výměny oken
a zateplení budovy.
−− schválila společnost PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno na provedení
akce „ZŠ Měšťanská - oprava vstupního
prostoru“ za cenu 250.777 Kč,
−− souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
s majitelkou pozemku p.č. 466 k.ú. Dvorska k části předmětného pozemku za účelem provozování dětského hřiště a sportoviště,
−− souhlasila s částečnou uzavírkou ul. Výsluní dle žádosti s přiloženou situací přechodného dopravního značení firmy GEFAB spol. s r.o.,
−− schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci "MŠ U Lípy Svobody
- půdní vestavba, výměna stropů", které
městské části Brno-Tuřany zaslala společnost Regionální poradenská agentura,
s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno,
IČ 2629816, která provádí výběrové řízení,
−− ustanovila komisi pro otevírání obálek
v rámci výběrového řízení na akci "MŠ
U Lípy Svobody - půdní vestavba, výměna
stropů" v tomto složení:
1. Tomáš Kopecký
- náhradník Mgr. Bc. Petr Foltýn,
2. Mgr et. Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
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- náhradník Ing. Miloslav Blažek
3. Michal Krátký,
- náhradnice Ing. Sylva Kostková,
−− ustanovila komisi pro hodnocení nabídek
v rámci výběrového řízení na akci "MŠ
U Lípy Svobody - půdní vestavba, výměna
stropů" v tomto složení:
1. Bc. Aleš Jakubec
- náhradník Tomáš Kopecký
2. Michal Krátký
- náhradník Mgr et. Mgr. Tomáš Dvořáček,
DiS.
3. Mgr. Martin Melichar
- náhradník Ing. Libor Dynák
4. Ing. Jan Harašta, CSc
- náhradnice Ing. Hana Tupá,
5. Ing. Jitka Gallová
- náhradnice Ing. Jana Mihulová
Rada na 117. schůzi dne 18. 6. 2014:
−− souhlasila se záměrem změny v užívání
přízemního bytu v bytovém domě Sokolnická 32 na mateřskou školu bez připomínek,
−− souhlasila s upravenou zastavovací studií
„Výstavba bytového domu a rodinných
domů“ na pozemcích p.č. 545 a 546, k.ú.
Tuřany, kterou zpracovala Ing. arch. Kamila Machačová. Předpokladem souhlasu je
striktní dodržení indexu podlažní plochy
a normového počtu parkovacích stání
na vlastním pozemku.
−− doporučila ZMČ souhlasit se změnou
ÚPmB na pozemcích p.č. 1526, 1527,
1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 1535/1,
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543,
1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550,
k.ú. Brněnské Ivanovice o změnu Územního plánu města Brna z plochy ZPF (zemědělský půdní fond) s objekty pro rodinnou
rekreaci na plochu SV (plocha pro výrobu
a služby).
−− doporučila ZMČ doporučit odkoupení budovy pro rodinnou rekreaci, č.e. 21 stojící na pozemku p.č. 4002/2 v k.ú. Tuřany,
do vlastnictví statutárního města Brna,
−− souhlasila s pronájmem části pozemku
p.č. 674 k.ú. Dvorska, doporučila ZMČ doporučit zřízení věcného břemena k části
pozemku p.č. 674 k.ú. Dvorska,
−− doporučila ZMČ doporučit zřízení věcného břemena k pozemku p.č. 2016 v k.ú.
Holásky ve vlastnictví statutárního města
Brna pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.
Rada na 118 schůzi dne 26. 6. 2014:
−− schválila nabídku fy FLORA SERVIS s.r.o.,
Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno
na provedení akce „Nová herní sestava (
výměna herní sestavy) – hřiště na ul. Javorová za cenu 249.293,28 Kč. Akce se týká
výměny stávající herní sestavy za novou
herní sestavu.
−− souhlasila se stavbou oplocení na pozemcích p.č. 76/8, 76/93 a 1466/34 v k.ú. BrZpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

něnské Ivanovice a ukládá úřadu požádat
o svěření pozemku p.č. 1466/34 k.ú. Brněnské Ivanovice MČ Brno-Tuřany,
−− souhlasila s ukončením nájemní smlouvy
k pozemku p.č. 4016 v k.ú. Tuřany a následně s uzavřením pachtovní smlouvy,
−− schválila výkon TDI s Ing. Hanou Tupou,
Rozdrojovice 303, 664 34 Kuřim na stavbě "MŠ V Aleji - rekonstrukce střechy"
za cenu 32 000 Kč a na stavbě " ZŠ Měšťanská - oprava vstupního prostoru " za cenu
9 000 Kč,
−− souhlasila s přijetím daru od Honebního
společenstva Tuřany v částce 2.000 Kč pro
MŠ U Lípy Svobody 3 na nákup knih a stužek pro děti,
−− souhlasila s návrhem smlouvy o propagaci v rámci projektu „Děti dětem – Kometa
městu“se společností KOMETA GROUP, a.s.
se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno.
Rada na 119. schůzi dne 9. 7. 2014:
−− schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části Brno–Tuřany na rok 2015,
−− schválila nabídku firmy S-projekt plus,
a.s., tř. Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín na vypracování projektové dokumentace vnitřního vybavení „Novostavby tělocvičny
v MČ Brno – Tuřany, ul. Měšťanská“ v ceně
47 700 Kč,
−− uložila ÚMČ zajistit prohlídku nefunkčních studní a jejich opravu odborně způsobilým subjektem v maximální ceně
do 50 tis. Kč,
−− schválila nabídku Ing. Tomáše Mottla
na provedení geodetického zaměření
stavby „Prodloužení chodníku Glocova“
v ceně 8 400 Kč,
−− schválila nákup policových skříní do ZŠ
Měšťanská 21, budova Dvorecká v celkové částce do 12.000 Kč u fy Truhlářství M.
Pernes, spol. s.r.o., Dvorecká 57, 620 00
Brno,
−− schválila nákup 2 ks šatních laviček do ZŠ
Měšťanská 21, budova Dvorecká v celkové částce do 2.600 Kč u společnosti Školex
CZ, s.r.o., Dobrovského 49, 664 42 Modřice,
−− uložila ÚMČ připravit výběrové řízení
na akci „Herní prvek pro MŠ Holásecká“,
který bude umístěn v MŠ, budova Zapletalova. Pro výběrové řízení ukládá použít
standardní vyzývací podmínky a ukládá
úřadu oslovit firmy:
FLORA SERVIS s.r.o., IČO 28341627,
Faměrovo náměstí 31/29, 618 00 Brno
ALESTRA s.r.o., IČO 29196485,
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
DŘEVOARTIKL spol. s r.o., IČO 2630692,
1Brněnská 379/27, 669 02 Znojmo
−− schválila nákup kuchyňské linky do MŠ Holásecká 11 v celkové částce do 30.000 Kč
u fy Truhlářství M. Pernes, spol. s r.o., Dvorecká 57, 620 00 Brno,
−− schválila společnost STAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice,

IČ: 26921677 na provedení akce SDH Holásky - oprava fasády za cenu 293.603 Kč.
Zastupitelstvo na 27. schůzi dne 26. 6.
2014:
−− stanovilo v souladu s § 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, počet členů ZMČ Brno-Tuřany pro volební období 2014-2018
na sedmnáct,
−− navrhlo vymezení prostor, kam je v městské části Brno-Tuřany vstup se psy zakázán, takto:
- park na ul. Moravská - p.č. 2136/1,
2136/2, 2136/3 a 2136/ 4 v k.ú. Tuřany
- hřiště na ul. Javorová v k.ú. Holásky.
−− souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna v ploše mezi ulicí Vinohradskou a železniční tratí z plochy ZPF
(zemědělský půdní fond) s objekty pro
rodinnou rekreaci na plochu SV (plocha
pro výrobu a služby) (parcely č. 1526,
1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533,
1534, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537, 1538,
1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545,
1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,
1553, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561,
1562/1, 1562/2, 1563 k.ú. Brněnské Ivanovice),
−− doporučilo odkoupení budovy pro rodinnou rekreaci č.e. 21, stojící na pozemku
p.č. 4002/2 v k.ú. Tuřany, do vlastnictví
statutárního města Brna od podílových
spoluvlastníků,
−− doporučilo prodej části pozemku p.č.
1093 v k.ú. Tuřany za účelem rekonstrukce narušeného povrchu pozemku,
−− doporučilo prodej části pozemku p.č.
120/1 v k.ú. Holásky,
−− doporučilo prodej pozemků p.č. 1492/1,
1491/1, 1489/1, 1488/2, 1488/7, 1492/2,
1491/3, 1491/4 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice,
−− doporučuje zřízení věcného břemena
k části pozemku p.č. 674 k.ú. Dvorska,
−− doporučilo zřízení věcného břemena k pozemku p.č. 2016 v k.ú. Holásky
ve vlastnictví statutárního města Brna
pro společnost RWE Distribuční služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02,
−− doporučilo směnu pozemků p.č. 4099/1,
4099/2 a chaty č. e. 186 a podílu 1/3 k pozemku p.č. 4145 vše v k.ú. Tuřany za části
pozemků p.č. 4134 a 4135 v k.ú. Tuřany
ve vlastnictví statutárního města Brna,
−− doporučilo směnu části pozemku p.č.
436/27 (12 m2) za části pozemků p.č.
436/1 (10 m2) a 2375/2 (6 m2) ve vlastnictví statutárního města Brna, vše v k.ú.
Holásky prostou směnou bez finančního
vyrovnání,
−− souhlasilo s návrhem Obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných
prostranstvích ve městě Brně.
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Poděkování

Mateřská škola Zapletalova 67 děkuje
jménem dětí Honebnímu společenstvu
Tuřany za finanční dar, který bude použit
na opravu zahradního nábytku.
Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,
p.o. děkuje Honebnímu společenstvu Tuřany za finanční sponzorský dar na nákup
stužek a knih pro předškolní děti.
Bc. Andrea Bartlová,
ředitelka mateřské školy
Děkujeme všem rodičům i dalším dárcům,
a to - Honebnímu společenstvu Tuřany,
firmě B.I.M. s.r.o., panu Ing. A. Preislerovi
za podporu MŠ V Aleji 2 formou sponzorských darů.
Bc. Dražilová Lucie, ředitelka školy

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA
Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd
1. 9. – 31. 10. 2014 Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny
1. 9. – 31. 10. 2014 Sekorovo mraveniště
Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory
8. nebo 9. 10. 2014 / 15.00 – 18.00 h
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí,
kde bude probíhat slavnostní pasování.

NOVÉ ZÁŽITKY S VAŠÍ FILHARMONIÍ
Když nová sezona Filharmonie Brno slibuje
nové zážitky, nejedná se o plané sliby! Hned
zahajovací koncert nabídne totiž opravdovou lahůdku. První skladba sezony, Lontano,
od současného skladatele Ligetiho, která
byla použita například ve filmech Osvícení s Jackem Nicholsonem či Prokletý ostrov
s Leonardem Di Capriem, bude „na živo“ jistě
víc než novým zážitkem. Na koncertě 2. a 3.
října v Janáčkově divadle zazní v kombinaci
se „zpívajícím“ violoncellem a jednou z nejsilnějších Šostakovičových symfonií.

Dalším říjnovým koncertem budou slavné
muzikálové a filmové melodie v Richard
Adam Gallery. Na koncertě, který se v tomto netradičním prostředí koná v sobotu 11.
října, oslaví sedmdesátiny dlouholetý spo-

lupracovník brněnské filharmonie, dirigent
Caspar Richter, a to hudbou, jejímž uváděním proslul nejen v Brně a která patří u publika k nejoblíbenějším… Pár lístků na koncert ještě zbývá… Závěr měsíce nabídne
další originální projekt – projekci němého
filmu Nový Babylon, kterou doprovodí filharmonici sugestivní originální hudbou. Koncert se uskuteční 23. a 24. října v Besedním
domě a nemáte-li čas večer, můžete navštívit dopolední generálku! Bližší informace na
www.filharmonie-brno.cz.

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
JUNIOR-DDM Brno, pobočka SLUNÍČKO,
Tuháčkova 39, Brno–Komárov

Od 10. 9. 2014 můžete přihlašovat děti do kroužků on-line.
Kompletní nabídku najdete na www.junior.cz /kroužky/ - vybrat
pracoviště Sluníčko.
Na Váš e-mail Vám bude obratem odeslána přihláška, na které
najdete VS a číslo účtu. Přihlášku prosím vytiskněte a podepsanou ji dítě přinese na první schůzku kroužku. Začínáme od října!
Kontakty: e-mail slunicko@junior.cz
tel.: 539 085 765, 775 739 803.
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KLUB DŮCHODCŮ
znaku Tuřan a nechali se vyfotit u pamětního
kamene věnovaného přistěhovalci Hliníkovi
do Humpolce.
Pravidelně pořádáme odpolední zábavy
pro důchodce, kde dobrá účast svědčí
o spokojenosti jejich návštěvníků. Členové
KD se zúčastňují kulturních, společenských
i sportovních akcí pořádaných městskou
i krajskou organizací KD. V soutěži ruských
kuželek jsme v rámci kraje obsadili první
místo v jednotlivcích mužů a druhé skončilo

naše družstvo. V těchto aktivitách budeme
pokračovat i nadále. Těšíme se na setkání se
všemi na akcích pořádaných ve zbývající části
letošního roku.
Závěrem bych chtěl poděkovat užšímu
vedení městské části v Tuřanech za pomoc
a maximálně vstřícný postoj k činnosti našeho
klubu. Přeji si jen, abychom po volbách
dosáhli u nově zvoleného vedení stejné
pochopení.
Antonín Vondruška, předseda KD

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností
tuřanského Klubu důchodců.
Pravidelně jednou měsíčně odjíždí autobus
plný spokojených důchodců do termálních
lázní ve Velkém Mederu na Slovensku.
V souladu s plánem roku jsme uskutečnili
dva poznávací zájezdy. První na Dlouhé
stráně i zámek Hradec nad Moravicí a druhý
do Jižních Čech na zámek Červená Lhota,
muzeum kuriozit v Pelhřimově a pivovar
v Humpolci. V pelhřimovském muzeu
kuriozit jsme objevili vystavený exponát

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HOLÁSKY
V červnovém čísle jsme hodnotili cvičení
a sportování na Orlovně a dál se zaměřili
na prázdninové měsíce a řekli si, že necháme cvičence a zájemce o sportovní vyžití
sportovat a relaxovat podle svého uvážení.
Dál se zájemci z řad stolních tenistů, kulturistů a části žen scházeli, trénovali a sportovali.
To ale nebylo hlavní náplní činnosti na Orlovně a v sauně. Opravila se základní část
střechy nad tělocvičnou, ve které chceme
pokračovat, ale musí nám počasí tuto činnost umožnit. Firma pana Martina Kříže
bude v opravě pokračovat. Všichni víme, jak
nám konec prázdnin zkomplikoval plánování prací a zábavy, většinou pršelo a ochladilo se. Sál tělocvičny se nám s pomocí paní
Zemčíkové, Bělouškové a Prokopové podařilo vylepšit novými závěsy na dveřích
a na krytech radiátorů, za což jim touto ces-

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

tou moc děkujeme. Saunu jsme celou vymalovali a připravili také nové závěsy na převlékací boxy. Tímto zveme všechny zájemce
o relaxaci a saunování, začínáme od 1. října
2014. To ale není vše, co bylo třeba pro zahájení nové sezony udělat. Asi jste si všimli,
že jsme za pomoci firmy Rau-stav s.r.o. pana
Richtera, opravili sokl kolem celé budovy
Orlovny, ten byl v katastrofálním stavu. Dále
jsme provedli nutné opravy a revize všech
zařízení na Orlovně, aby vše dobře sloužilo
pro příští sezonu. Všem, co nám pomáhali,
děkujeme a těšíme se na další dobrou spolupráci.
Stolní tenisté zahajují novou sezonu 22.
9. 2014, „A„ družstvo hraje první zápas 4.
10. 2014, a to v Hodoníně. Do této sezony
vstupujeme s osmi přihlášenými družstvy.
Družstvo „H“ je složeno z mladých hráčů
a našich žáků a jsou přihlášeni do soutěže

dospělých, kde získají určitě větší zkušenosti. Tím také plníme podmínku „A“ družstva,
že nám v soutěži hrají žáci. Družstvo „A“ si
dává za cíl vyhrát svou soutěž a postoupit
do divize. Ostatní družstva se také pokusí
o postup a nebo vydržet ve stávajících soutěžích, nesestoupit. V předešlých dvou ročnících se nám dařilo a proto věříme, že se
vše podaří.
Závěrem příspěvku vás všechny zveme
na Orlovnu, a to nejen si zacvičit nebo zasportovat, relaxovat v sauně, ale i za kulturou, kterou organizujeme spolu s Restaurantem Orlovna. Zveme vás také na všechny
zábavy, ať pořádané důchodci z Tuřan nebo
Chrlic, ale i dalšími institucemi. O konání
všech akcí se informujte ve vývěsce, u vchodu do předzahrádky. Na shledanou na Orlovně.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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MĚSTSKÁ POLICIE JE BLÍŽE OBYVATELŮM Z JIHU BRNA
Sdělit strážníkům osobně konkrétní
podnět či projednat potřebnou agendu
přímo na služebně znamenalo pro obyvatele i návštěvníky Slatiny a přilehlého
okolí až dosud poměrně složitou záležitost. Cestovat na vzdálený Dornych,
kde byla nejbližší služebna, už nyní
nebudou muset.
V červnu bylo ve Vyškovské ulici č. 2
slavnostně otevřeno tzv. kontaktní
místo městské policie, které mimo jiné
poslouží jako bezpečné útočiště pro lidi
v nesnázích a přinese výrazné zvýšení
komfortu při komunikaci s městskou
policií. Objekt na uvedené adrese, který
strážníkům poskytl ÚMČ Brno-Slatina, není
klasickou služebnou. Strážníci tu budou 3x

týdně v úředních hodinách k dispozici všem,
kdo potřebují jejich radu, pomoc nebo
přicházejí s podnětem. Časy jsou zvolené
tak, aby vyhovovaly pracujícím, důchodcům,
ale také školám. Uvnitř kontaktního místa se
nebude vyřizovat pouze obvyklá agenda.
Strážníci tyto prostory hodlají využít také
k přednáškám, jimiž zacílí zejména na děti
z mateřských i základních škol a stranou
jejich zájmu nezůstanou ani senioři. Výuková
místnost s kapacitou 15 posluchačů nabízí
opravdu pestré možnosti využití. Uvnitř
jsou k dispozici také informační materiály
městské policie.
Unikátnost tohoto kontaktního místa
MP Brno spočívá v jeho významné
bezpečnostní funkci. Non-stop, tedy
i mimo oficiální otevírací dobu, může být

bezpečným útočištěm pro lidi v nesnázích.
Jak? Stisknutím zvonku u vstupu se
rozezní výstražný signál na operačním
středisku městské policie a strážníci
mohou obratem na dálku otevřít dveře.
Potenciálně ohrožená osoba se díky
tomu může schovat v zabezpečeném
prostoru za tvrzeným bezpečnostním
sklem. Na místo okamžitě vyrazí nejbližší
hlídka a dění v mezičase ohlídají kamery
umístěné z vnějšku budovy i přímo
v ochranném prostoru.
Provozní
doba
kontaktního
místa
ve Vyškovské ulici: pondělí 8.30 – 11.30
hod., případně 14.30 – 18.00 hod., středa
mezi 8.30 – 11.30 hod. a pátek 13.00 – 17.00
hod. Strážníci se těší na vaši návštěvu.
P. Šoba, MP Brno

MĚSTO POSKYTUJE ZÁPŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3%
úrokovou sazbou na opravu a modernizaci
bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města
Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních
deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města
> Magistrát města Brna > Úsek hospodářský
> Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře
2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do 15.10.2014
a od 1.12.2014 do 15.1.2015. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo
na úřadech městských částí, na jejímž území
se opravovaná nemovitost nachází. Formu-

láře jsou k dispozici na všech úřadech, kde
se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve prospěch
města po dobu splácení. Výběr žadatelů
o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady
města Brna. O výsledku výběrového řízení
jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou
zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné
nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný
obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí
žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Další
výhodou zápůjčky je možnost předčas-

ného splacení zápůjčky. K předčasnému
splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi
výši úroku, příp. výši úmoru a úroku dle
skutečné výše zápůjčky a skutečné doby
jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku
od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců
od otevření účtu zahájí splácení formou
měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více
účelů v jednom termínu. Bližší informace
o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281,
nebo na telefonních číslech 542 173 245
a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky

lhůta splatnosti

obnova střechy

5 let

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří,
oprava balkonu, lodžie
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI

5 let
5 let
5 let
5 let

horní hranice zápůjčky
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
60 tis. Kč/byt. jednotku
15 tis. Kč/byt. jednotku
110 tis. Kč/dům
400 tis. Kč/dům

5 let

120 tis. Kč/byt. jednotku

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

8 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

5 let

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč/dům
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům
50 tis. Kč/byt. jednotku
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INFORMACE PETIČNÍHO VÝBORU A OS HOLÁSKY
(SPOLKU OCHRANY ŽIVOTNÍCH HODNOT V HOLÁSKÁCH)
Jak jsme již informovali v minulém vydání Listů,
vydal Odbor stavební a technický Úřadu městské
části Brno–Tuřany stavební povolení na stavbu
„Technické infrastruktury v lokalitě Brno–Tuřany
– Holásky“. Jde o místní komunikaci, vjezdy,
parkovací stání, chodníky, průlehy a terénní
úpravy v lokalitě „U potoka“. Námitky účastníků
řízení týkající se nedostatečných odstupových
vzdáleností dle ČSN a zúžení chodníku se
podařilo magistrátním úředníkům vyřešit
dohodou o směně pozemku s vlastníkem
pozemku přilehlého, takže se účastníci řízení
proti vydání stavebního povolení neodvolali
a stavební povolení nabylo tedy právní moci.
Dosud jsme nezachytili žádnou informaci

o třetí variantě Regulačního plánu „V Aleji,
k.ú. Holásky“ pro lokalitu Vinohrad, preferující
zástavbu rodinnými domy, který měl být
vypracován v závěru loňského roku. Možná to
čeká na podzim a novou politickou reprezentaci.
Na jednání Zastupitelstva Města Brna dne
17.6.2014 proběhlo veřejné projednání
Aktualizace Územního plánu Města Brna, která
mimo jiné např. chráněnou Přírodní památku
Holásecká jezera zařazuje do kategorie
„rekreační park“, což umožňuje i do takovéto
lokality vstup komerčních zájmů se všemi
negativními jevy z toho plynoucími. V rámci
projednání aktivně vystoupily se svými
kritickými námitkami desítky zástupců

veřejnosti, občanských sdružení (včetně nás)
i jednotlivých občanů. Všichni po zastupitelích
požadovali
nepřijetí
této
aktualizace,
avšak zastupitelé jejich hlasy nevyslyšeli.
Naopak mnoho z nich dávalo okatě najevo,
že názory občanů jsou jim naprosto lhostejné
a že rozhodnutí mají nachystané dopředu. Dne
14.8.2014 změna Územního plánu města Brna
"Aktualizace ÚPmB" vydaná opatřením obecné
povahy č. 3/2014 nabyla účinnosti. Podle našich
informací některá občanská sdružení chystají
žalobu s cílem dosáhnout soudního rozhodnutí,
které tuto aktualizaci ÚPmB zruší.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

NEJSME SOUBOR JENOM NA PAPÍŘE
V září tomu
bude 5 let, kdy
se nejzapálenější
tuřanští krojovaní
rozhodli založit
soubor věnující se
lidovým tradicím.
Dostal název po
nadšeném sokolu
bratru Ferdinandu
Volkovi – FERDA
a reprezentuje tedy Tělocvičnou jednotu
Sokol Brno-Tuřany. Osazenstvo se skládá
z mladých „nadějných“, stejně tak jako ze
starších „zkušenějších“ a jedinou podmínkou
je nadšení a úcta k tuřanskému kroji.
Počas existence jsme se naučili nové tance
a písně, například starou verzi tuřanské
mazurky, která byla k vidění již na minulých
hodech. Zatímco se děvčata učila vyšívat
(a některým se možná podaří obnovit zašlou
slávu tuřanské výšivky), kluci se věnovali
nácviku mužských písní.
Společně jsme v tuřanských krojích navštívili
několik akcí nejen v Tuřanech, ale i v blízkém
či vzdálenějším okolí - vyjeli jsme například
na krojový ples do Moutnic, jako hosté na hody

do Líšně nebo Chrlic, také se pravidelně
účastníme setkání Brněnsko tančí a zpívá
na Staré radnici v Brně. Byli jsme také přizváni
k uvítacím ceremoniím na tuřanském letišti.
Tam jsme chlebem, solí a kořalkou vítali
například slovenského a řeckého prezidenta
při státních návštěvách, prince Charlese nebo
svatého otce Benedikta XVI. Z místních akcí
jmenujme různé výstavy, jubilea a slavnostní
události, na kterých je krojovaný pár hlavní
ozdobou.
Nechodíme se však jen ukazovat, ale i vzdělávat:
pravidelně se účastníme seminářů o lidových
krojích, zvycích a tancích, kde se rádi přiučíme,
jak to chodí v jiných dědinách a že nemáme
problémy jen u nás. Navzájem si předáváme

zkušenosti se škrobením a oblékáním krojů
a s vázáním šátků.
Smyslem našeho úsilí je zachovat a dále rozvíjet
krásné tuřanské zvyky a samozřejmě pečovat
o kroje, které se v některých rodinách dědí
po generace. Stejně jako nám prarodičové
a rodičové předávají kroje, předávají nám s nimi
i naše tuřanské zvyky, které jsou v mnoha
ohledech jedinečné.
Na závěr je třeba též poděkovat Sokolu
za podporu a poskytování prostor k nácvikům
a schůzkám, za spolupráci a nepřetržitou
(v dobrém slova smyslu) kontrolu paní Hlavoňové
a za „šicí a žehlící“ služby paní Bělouškové.
Za Ferdy Eva Kršáková a Iva Kolečková

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ pořádá SDRUŽENÍ PRÁH v Brně

pod záštitou hejtmana JMK JUDr. Michala Haška a primátora města Brna – Bc. Romana Onderky, MBA
6. 10. - 10. 2014
Pondělí 6. 10. 18:00 h
Úterý 7. 10. 10:00–12:00 h
			
Středa 8. 10. 16:00–18:00 h
			
		
19:00 h
		
Čtvrtek 9.10. 15:00–18:00 h
Pátek

11.10. 13:00–17:00 h
		
19:00–23:00 h

Vernisáž výtvarníka Libora Veselého Salon Vaňkovka
Workshop - Salon Vaňkovka
„ Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“
Setkání s příbuznými - Café Práh, Vaňkovka
Promítání filmu „Noční můry“
Večer pro potěchu duše - Salon Vaňkovka
koncert HANA ROBINSON
Jarmark výrobků chráněných dílen – Galerie Vaňkovka
Kreativní dílničky
Soutěž o nejoriginálnější výrobek
Den plný her a překvapení pro děti – Tuřanská 12
Dílničky pro děti, hry pro děti, jízda bryčkou
LOGR FEST v Café Práh – Salon Vaňkovka

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Po celý týden bude fungovat bezplatná anonymní psychiatricko-psychologická poradna pro veřejnost. Od
13:00 do 19:00 h v místnosti vedle Cafe
Práh v Galerii Vaňkovka, ve Vaňkovce 1.
Nebojte se přijít poradit.

ZBLÁZNIT SE MŮŽE KAŽDÝ...
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BARTOLOMĚJSKÉ HODY V HOLÁSKÁCH 2014
K předposlednímu srpnovému víkendu již
tradičně patří Bartolomějské hody v Holáskách,
které tímto naznačují blížící se konec prázdnin.
A ani letos to nebylo jiné. Stárci se připravovali
na hody nácvikem zpěvu a skočné. Výbor
sboru chystal pořadatelské záležitosti.
Všichni si při přípravách říkali, „celé léto
je škaredě, tak aspoň ten jeden víkend
počasí vydrží“. Nevydrželo, starší pamětníci
vzpomínali, že takový průběh počasí ještě
nezažili. Program všech tří dnů narušil déšť
a o to více si ceníme návštěvníků a příznivců,

kteří se nezalekli nepřízně počasí a přišli
se pobavit, či jen si poslechnout v pátek
rockovější skupinu PanTock a v sobotu a neděli
Mládežnickou dechovou hudbu Bivojanku
z Jedovnic.
Ještě jednou všem děkujeme a na závěr
chceme poděkovat těm, bez nichž by hody
nebylo možné uspořádat – stárci musí být
na prvním místě, následují členové SDH
Brno-Holásky a zvláštní poděkování patří
hlavním sponzorům: VATEX EU s.r.o. pana
Patrika Vašíčka, GRO-JAM s.r.o., Jakub Lach -

TUŘANSKÝ HODE 2014
TUŘANSKÝ HODE 2014

Aikidó, cesta harmonie mysli.
Yoshinkan Aikido není jenom sport.
Je to spoleèný vývoj jak fyzických
tak i psychických dovedností.
Obsahuje také ale i soubor velice
úèinných obraných technik, které
jsou dostupné všem.
Bez rozdílu velikosti, vìku, pohlaví,
rasy i náboženství.

PÁTEK 10. 10. 2014 od 20:00 h
HRAJE:
HAMRLA
PÁTEK
10. BOYS
10. 2014

AIKIDO

Nikdy prostì není pozdì zaèít cokoli,
hlavnì když to èlovìk dìlá s chutí a rád.

www.yoshinkan-aikido.cz

DOKA dopravní značení, Lukáš Waidhofer fy.
ELIT, Restaurace FAKO, Jindřiška Valachová
- fotografka, manželé Blažkovi, Eva Tesařová,
Miroslav Tesař, HEINEKEN Česká republika, a.s.
- Patrik Jurák; pan Petr Waidhoffer - podlahář,
SOUDAL - Michal Drásal, Lenka Přichystalová
z Podolí - pečení dortů.
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky si již
dlouhá léta bere za své tuto tradici udržet i pro
roky příští.
Jaroslav Kratochvil a Michal Krátký
za SDH Brno-Holásky

T.: 734 279 288

PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA S TOMBOLOU

od 20:00 h

PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA S TOMBOLOU

HRAJE: HAMRLA BOYS

SOBOTA 18. 10. 2014 od 20:00 h ZÁBAVA
NEDĚLE
19.18.
10.10.
2014
od od
14:00
h h POŽEHNÁNÍ
2014
20:00
ZÁBAVA V KOSTELE
SOBOTA
od 14:30 h PRŮVOD a ODPOLEDNÍ ZÁBAVA
NEDĚLE 19. 10. 2014 od 14:00 h POŽEHNÁNÍ V KOSTELE
14:30
PRŮVOD
a ODPOLEDNÍ ZÁBAVA
PONDĚLÍ 20. 10. 2014 od od
19:00
h hBABSKÁ
ZÁBAVA
MÍSTO:
SOKOLOVNA
20. TUŘANY
10. 2014
PONDĚLÍ

od 19:00 h BABSKÁ ZÁBAVA

HRAJE
: VEČERKA
PANA HAMRLY
MÍSTO:
SOKOLOVNA
TUŘANY
HRAJE : VEČERKA PANA HAMRLY

ZVOU VÁS TUŘANŠTÍ STARCI HA STÁRKE
ZVOU VÁS TUŘANŠTÍ STARCI HA STÁRKE

RESTAURACE ORLOVNA A TJ HOLÁSKY
si Vás dovolují pozvat ve dnech 21. 11. - 22. 11. 2014
na vystoupení travesti skupiny DIVOKÉ KOČKY S NOVÝM PROGRAMEM
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