j městské části Brno-Tuřany,

záíí2a15

l

čísla4

Brněnské lvanovice, Dvorska, t1olásky, Tuřany

spoluobČané,
horki]éto, zdá se, definitivně ustoupilq prázdniny a doba-dovoleámi a Vy džítevrukou dalšíčísloobecního zpravominufe slibiltentokrát v nové podobě. Zpravodaj je

plnobarevný s novou grafikou a v rozsahu dvacetičtyř stran. Na
jeho uýrobě spolupracujeme s grafickou školou ve Slatině. Přidanou hodnotou jetak možnost umožnit studentům učit se právě
na našem zpravodaji. Podařilo se vyjednat dobré podmínky, takže i přes nárůst počtu stránek (2014- 60 stran,2015 - předpokládaných 104 stran)jsme nezvýšili náklady na jeho rnýrobu. Opět zde
najdete křížovku a snad ispoustu zqímavých informací.
Léto v našíměstské části se neslo především v dokončování růz-

ných stavebních praci o nichž najdete informace v samostatném příspěvku pana místostarosty. Za sebe mohu dodat důležitou informaci pro obyvatele ulice Glocova. Protože je tato ulice často využívána jako objízdná trasa, zažádali jsme o její opravu. Nemile nás však zaskočila odpovědl že oprava není možná vzhledem k chybějící povrchové kanalizaci na většíčástiulice
a je tudížnutná celková rekonstrukce, včetně sítíkanalizace apod.
S představou, že budou občanéjezdit ještě několik let po

,,tankodromu'i jsme

se nesmřili, Podařila se vyjednat alespoň provizorní oprava formou recyklace stávajících vrstev

v celé ploše vozovky.

Na závěr bych rád uvedl důležitou informaci především
pro občany Holásek. V současnédobě je zpracována třetí verze Regulačníhoplánu V Aleji - lokalita Vinohrad. Veřejná prezentace tohoto plánu se bude konat dne 8. 10.20l5
v 18.00 hod. v sále Orlovny. Účast na prezentaci potvrdil
náměstek primátora Mgr. Martin Ander, Ph,D. Jedná se o důležitý dokument určujícíbudoucí podobu tohoto území.Veřejnost bude mít v následujících dnech možnost plán připomínkovat.
o-Tuřany

Zjednodušeně řečeno bude povrch odfrézo-

ván a nahrazen nor47m. Jedná se však o dočasnéřešení pouze na

několik let.
V našich obcích je k informování občanůčasto využíván obecní rozhlas. Jeho prioritním vlZnamem je však fungování jako
vystražný systém. Bohužel do udžování rozhlasu se v po-

a rn/sledkem je částečná nefunkčnost. V průběhu měsíce Áří bude postupně opravován.
sledních letech neinvestovalo

V této souvislosti Vás prosím o trochu shovívavosti při zkouškách

funkčnosti.
V minulém vydání Listů jsem slíbil nové internetové stránky obce,
Bohužel ne vše se daří podle našich představ. Přestože jsme měli
vše domluveno, poskytovatel webovlich služeb naprosto selhal.
Smlouva bude co nejdřív vypovězena a bude vypsáno nové výběrové řízení na zpracování a provoz stránek, Tentokrát i s požadavkem na fungovánína dalších zařízeních (smartphony, tablety).

vítánídětí
Vážení rodiče,

pokud máte zájem o slavnostní ,Nítánídětí" na radnici
našíměstské části, ie třeba, s ohledem na ochranu osobních údajů,abyste se přihlásili sami.O zařazenísvého dítěte do seznamu dětí, které budou slavnostně přivítánn můžetepožádat buďosobně na podatelně nebo na
matrice ÚMČ nebo telefonicky na číslech545 128 233,
545 128211.
Slavnostní,,Vítánídét('bude v sobotu 1O. 10.2015.
Účastnit se mohou pouze děti, které mají na územíměstské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.

,,Mateřskó škola U Lípy Svobody"

Prázdniny a dovolené jsou za námi.
Děti z našíměstské části nastoupily zpátky do školy a do
školek. Během prázdnin se v jejich budovách pracovalo.
V základní škole Měšťanská 21 proběhla kompletní rekonstrukce elektroinstalace v suterénu objektu včetně dílen
a v přízemív prostorách tělocvičny. Tím začala první etapa
kompletní výměny rozvodů elektroinstalace, která bude pokračovat dalšíetapou opět o prázdninách.

Největšízměny se dočkaly děti z mateřské školy U Lípy Svobody, které se po ročním,,azylu" v základníškole na Dvorecké
přestěhovaly do nově rekonstruovaných prostor školky. Změnou projektu se nám podařilo navýšit kapacitu školky o 21
míst. Jak je z prvních reakcírodičůzřejmé, volná místa zde nezůstanou a kapacita bude naplněna. Složitou rekonstrukci, při
které se mimo vlastní budovy musela vybudovat i nová opěrná zed'na zahradě školky, se podařilo společně se stavebními a truhlářskými firmami včas dokončit. Vzhledem k problémům vzniklým v průběhu přípravy zateplení školky, jsme se
rozhodli odložit dokončenízateplenía fasády na příštíprázdniny. Mezitím se pokusíme dosáhnout na dotace z EU, čímž
bychom ušetřili finančníprostředky města a městské části.
K dokončení pracínám zbývá také upravit zahradu MŠ, kterou
připravujeme na jaro příštíhoroku.
Změna nastala také v mateřské školce V aleji, kde byla přes
prázd ni ny provedena kompletn í rekonstru kce kuchyně, včetně instalace nové průmyslové myčky.

Během prázdnin pokračovaly také opravy chodníků, které
provádíBrněnské komunikace. Byly opraveny chodníky na ulici Hanácká, včetně prostranství před kostelem,V průběhu měsícezáří bude z prostředků MČ upravena také autobusovázastávka před radnicí.

Během léta proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v objektu radnice. Po podepsánísmlouvy by měly být práce zahájeny v průběhu měsíce září s tím, že první etapa prací (rekonstrukce bývalé pošty na knihovnu) bude dokončena ještě letos. Po opravách hasičskézbrojnice v Holáskách by se v letošnímroce
měli dočkat opravy své budovy i hasiči v Brněnských lvanovicích. Zde zůstane zachována stávající uličnífasáda.Opravy
se budou týkat výměny topení v objektu a dvorní části budovy včetně dvora.

Zdárně také pokračuje výstavba sportovní haly, kde po dokončenímontáže nosné ocelové konstrukce a opláštění budou probíhat dalšístavební a dokončovací práce. Termín
ukončeníjestále plánován do konce roku 2015. Městská část
v současnédobě řešídetaily vnitřního vybaveníhaly.
lng. Miroslav Dorazil, místostarosta

podzimní čištěnísilnic
Dne 9. 11.2015 je naplánováno v našíměstské části čištění
vozovek základního komunikačního systému od spadaného listí. Čištěnibudou provádět Brněnské komunikace a.s.
Na ul. Rolencova bude z důvodu čištěníumístěno přenosné
dopravní značenía čištěnítéto vozovky bude probíhat s odtahem vozidel.
Ostatní dopravně významné komunikace budou čištěnybez
umístění DZ, parkovací zálivy na těchto komunikacích čiště-

nínepodléhají.
Mgr. Dagmar Malá

lnformujeme občany o nové službě, která vás upozorní na
čištěníve vašíulici, a to s dostatečným předstihem, který si můžetesami zvolit. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem. Služba je v základní verzi zcela zdarma.
je poskytována na základě smlouvy s městskou částíBrnoTuřany. Pokud byste chtěli pokročilé funkce jako je odesílání
upozornění pomocí SMS nebo sledování více ulic, můžetesi
objednat jeden z následujících tarifů:
A

komisí Rady městské části Brno-Tuřany v Vll. volebním období ve výši 1 279
Kč měsíčněs účinnostíod 1.7.2015
a v případě náhradníka ode dne jme-

jednání RMČ a ZMČ
Brno-Tuřany

Z

nování do funkce,

-

Rada na 14. schůzi dne 1.6.20l5:
- schválila nabídku firmy H.K.U. spol.

5

3, Brno, na
provedení oprav komunikačních
ploch za celkovou cenu 1 78 974 Kč,
r.o., Poděbradova

'l

zení na fasádu tvtŠU t_ípy Svobody se
standardními vyzývacími pod mínkami
a k podání nabídky oslovit firmy:

'l

- schválila nabídku firmy HS 9eo, s.r.o.,
Absolonova 2a, 624 00 Brno, na instalaci vodoměru do studny v are-

álu SK Tuřany ve výši 4 874,96 Kč,
- souhlasila se zněním dopisů radním statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, které se týkají komunikačníhoobchvatu Tuřan,
- souhlasila s umístěním sídla sboru dobrovolných hasičůBrno-Brněnské lvanovice na adrese Jahodo-

vá 527/5,620 00 Brno a Sboru dobrovolných hasičůBrno-Holásky na ad-

rese Javorová 403/9, 620 00 Brno,

- schválila podání žádosti o zápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol

uložila ÚMČ připravit výběrové ří-

Varsta s.r,o., Barvy 8, Brno

Fasády-Kašpárek, Sportovní 248, Nové
Veselí
5idestav s.r.o., Pražská 80, Brno

Profiplast spol.

s

r.o., Vranovská 38,

Brno
- schválila nákup myčky nádobído vý-

dejny jídel v budově MŠV Aleji v ceně

35.852,30 Kč a podstavce pod myčku
nádobí v ceně 4.356 Kč,
- schválila nabídku firmyVarsta s.r.o., Barvy 8, Brno, na provedení stavebních praci nutných k provedení opravy výdejny
jídel v budově MŠV Aleji v ceně 34 855
Kč,

jmenovala pro rekonstrukci radnice - rekonstrukci knihovny členy výběrové ko-

-

a

mlse:

Svobody

lng. Miroslav Dorazil,1ng. Martin Chvátal,
lng. Jan Harašta, CSc. a náhradníky Ra-

školských zařízení s účinnostíod
1.9.2015 pro Mateřskou školu U Lípy
3,

která se týká zvýšenínejvyš-

šíhopovoleného počtu žákůve škole
z 50 na 71 a pro její školníjídelnuvýdej-

nu, která se týká zvýšení nejvyššíhopo-

voleného počtu stravovaný chz56na71

,

- souhlasila se změnou účelupoužití
transferu poskytnutého MČ Brno-Tu řany na základě rozhodnutí ZMB z investičníakce,,MŠBrno, Holásecká 1'l, bu-

dova Zapletalova - venkovní výtah na
dopravu termosů 5e stravou do 'l . patra" na neinvestičníakci,,ZŠ Měšťanská
- oprava elektroinstalace, vnitřní kanalizace a kotelny", a to ve výši 450 tis. Kč,
schválila nákup záznamového za-

-

řízení k nahrávání a distribuci jednání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

u firmy COM|MPEX spol. s r.o., Haškova
17,638 00, Brno za cenu 28.870Kč.

Rada na l5. schůzi dne 15. ó.2015:
vzala na vědomí použitífinančních

-

prostředků z rezervního fondu MŠ
U Lípy Svobody 3 na uhrazení vybavení MŠpo její rekonstrukci vhodným nábytkem ve výši 150.000 Kč,
- doporučila ZMČ schválit odměny nečlenůmZMČ Brno-Tuřany - předsedům

ní opravy elektroinstalace v budově ZŠ
Měšťanská za cenu 430 576Kč,
- projednala a doporučila zastupitelstvu
ke schválení:

-

změnu úems pri ulici Sokolnické na
pozemcích p.č. 4532/1-5, 4534, 4535,

4536,4538,4539,4540 a 4541, k.ú. Tuřaz plochy ZPF na plochu pro bydlení
s tím, že na celou lokalitu bude zpracována a odsouhlasena podrobnější ÚPD
s lPP korespondujícím s okolními návrny,

hovýmiplochami,
změnu Úema p.t. 1476/1, k.ú. Brněnské lvanovice z plochy KV - plocha kra--

jinné zeleně všeobecné, na plochu, od-

povídajícísoučasnému využití(měst-

ská zeleň a komunikace),

-- věcné břemeno k pozemku

p,č.

2010/1 k.ú. Holásky pro společnost
RWE Distribučníslužby, s.r.o. Plynárenská 499/1,657 02 Brno,

-- prodej pozemků v k.ú. Brněnské lvanovice p.č. 7 6/ 1, p.č. 7 6/ 6, p.č. 7 6/8, p,č.

76/9, p.č, 76/11, p.č.76/14, p.č. 76/39,
p.č. 76/44, p.č. 76/49, p.č. 76/60, p.č.
6/7 6, p.č. 7 6/7 8, p.č. 7 6/84, p.č. 7 6/93,
p.č. 88, p.č. 1450/1, p.č. 1466/34, p.č.
1450/2, p.č. 1 450/3 a p.č. 1 450/4,
7

domír Vondra, lng. Zdeněk Oprchal, Tomáš Kopecký
- souhlasila s objemem zástavby proluky
na ul. Revolučníavzhledem kexponova-

né lokal itě doporučuje stavebníkovi volit
do ulice prostou sedlovou střechu,

- schválila nabídku firmy Karel

šil, Palackého 23, Holešov na provede-

Pospí-

-

prodej pozemků p.č. 780/2

a

p.č.

780/1 v k.ú. Brněnské lvanovice s výjimkou části podél účelovékomunika-

ce kopírujícíuličníčáru komunikace

ulice Jubilejní,
-- prodej pozemku p.č.912 k.ú, Brněnské lvanovice,

-- pronájem pozemku p.č. 994/2 k.ú.
Tuřany
-- prodej p.č.1491/2,1492/3 k.ú. Brněnské lvanovice při ul. Popelova,
- doporučila ZMČ nesouhlasit se smě-

vzala na vědomí odstoupení pana lng.
Aleše Hepnara z funkce předsedy a pana
pavla odehnala z funkce člena komise
-

informační,jmenovala Marii Koblížkovou
předsed kyní Komise informační.

nou pozemků se společností Komfort
dle návrhu BO MMB,

- nesouhlasila se správou a údržbou
pozemků p.č. 4420 a p.č, 4421 oba
v k.ú. Tuřany městskou částíBrno-Tu-

íany,
- souhlasila se svěřením pozemku p.č.
53914 k.ú. Holásky, p.č. 1448 v k.ú, Tu-

řany

- doporučila ZMČ schválit poskytnutí
návratné fi nančnívýpomoci Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany, Hanácká 28, Brno ve výši 300 000 Kč.

Rada na 1 7. schůzi dne 20. 7,2015:
- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společnostíT-Mobile Czech Republic, a.s., Cejl 20,602 00 Brno ohledně části
střechy a půdního prostoru,
- uložila úřadu připravit \í,ýběrovéřízení
na akci Hasičská zbrojnice Jahódová se
standardními vyzývacími podmínkami
a k podání nabídky oslovit firmy:

Rada na 1 6. schůzi dne 29. 6. 201 5:
varov-

ný a informačnísystémobwatel (VISO)
u firmy PWS Plus s.r.o., Lučníčtvrť1867,
686 03 Staré Město za cenu do 20 tisíc Kč,
- schválila nabídku lng. HanyTupé, Rozdrojovice na výkon TDl při realizaci zateplenífasády MŠU Lípy Svobody v ceně

29040Kč,

-

schválila nabídku firmy Profiplast

spol. s r.o., Vranovská 38, Brno na zateplení fasády mateřské školy na ulici
U Lípy Svobody v ceně 953 576Kč
-

schválila nabídku Truhlářství Martin Per-

nes, Dvorecká 27,Brno, na zhotovení ku-

chyňské linky do uidejny jídel v budově
MŠV Aleji v ceně 58 080 Kč,

- souhlasila s termínem provedeníoprav
komunikačníchploch dle návrhu firmy
H,K.U. spol. s r.o.,
a

-

Poděbradova 113, Brno,

to následovně:

Úprava plochy před zastávkou MHD

před radnicí do 30, 8. 2015,
- Zb,ývajícíopravy do 1 5.1 0.201 5,
- schválila pro akci Rekonstrukce radnice - rekonstrukce knihovny text smlouvy,
vyz,ývacípodmínky a uložila oslovit k po-

dánínabídek tyto firmy:

-

SA|S Brno, spol. s.r.o., Nádražní ] 8, Brno

-- S|DESTAV spol. s r.o., Pražská 670/80,
Brno
-- VARSTA, s.r.o., Barvy 761/8, Brno
a zveřejnit výběrové řízenína webových
stránkách MČ,
- souhlasila s vrf,stavbou rekreační chaty
na pozemku p.č. 16'10, k.ú. Brněnské lvanoVlce,

620 000 Brno,
- vzala na vědomí žádost ZŠBrno, Měš-

ťanská 2'l o narryíšenírozpočtu na zajiš-

tění bezpečnosti žákůna odloučených

Varsta s.r.o., Barvy 8, Brno

pracovištích, uložila ředitelce ZŠprověřit jiné možnosti zabezpečení obou budov (videotelefony apod.) a případně doporučuje zaslání žádosti o navýšeníprostředků na OON Magistrátu města Brna

Sidestav s.r.o., Pražská 80, Brno
SAlS Brno, spol. s.r.o., Nádražní 18, Brno

-

-

- schválila nákup software pro

na provedení výměny osvětlovacích těles v prostorách školní dílny ZŠMěšťanská za cenu 23.043 Kč , požaduje dokončit 4íměnu světel do 1.9.2015,
- schválila text smlouvy o poskytnutí návratné finančnírnýpomoci Tělocvičné
jednotě Sokol Brno-Tuřany, Hanácká 28,

souhlasila s povolením zřídit vyhrazené

parkovací stání pro invalidního občana
před domem Chrlická27,
- souhlasila s výjimkou z normového počtu parkovacích stání pro nástavbu a sta-

vební úpravy rodinného domu Malínská
17 po dobu záruční a ochranné lhůty na
nově vybudované komunikaci ulice Malínské,

-

schválila cenovou kalkulaci víceprací na rekonstrukci opěrné zdi MŠU Lípy
v rekonstrukci části
Svobody spočívající
oplocení zahrady MŠz poplastovaných
3D panelů a schvaluje uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě 15-01-01, kterým sezvýší
cena díla o69 402Kč,
- schválila nabídku firmy Gefab na zajištění přechodného dopravního značení
zastávky MHD Hanácká před radnicípro
provedení předlažby prostoru zastávky
v ceně 7 255,16Kč,
- souhlasila s umísťovánímobjektů pro
rodinnou rekreaci na plochách ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci a nepožaduje na tyto plochy zpracování podrobnějšíúzemně plánovací dokumentace. Dodrženívšech ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek nenítímto
usnesením dotčeno a je plně v kompetenci stavebního úřadu.
- požaduje doplněnínabídky jiných technologických řešeníu firmy Gefab na provedení opravy zpomalovacího prahu na
ulicizávětrné,
- nemá k předložené projektové do-

(oŠMT),
nesouhlasila se zaplacením nákladů za

autobusovou přepravu členůZO KD v Brně-Tuřanech do Čachtic vzhledem k 4íši
poskytnuté dotace pro rok 201 5,
- vzala na vědomí Dohodu o rozvázání pracovního poměru s Mgr, Martinem
Melicharem k 3].7.20-15 a jmenovala do
funkce vedoucího odboru všeobecné-

ho ÚVlČ Brno-Tuřany Mgr. Jiřího Poláka
s

účinnostíod 1 .8.2015.

Rada na 1 8. schůzi dne 3. 8. 201 5:
souhlasí s povolením vyhrazeného parkovacího stánípřed domem Malínská 21,
pro zdravotně postiženéhoobčana.
- souhlasí s výjimkou z normového po-

čtu parkovacích stání na ulici Růžové,pro

provozování kosmetického studia v objektu rodinného domu Růžová17,Brno
na dobu jednoho roku.

- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit
ve změně
se změnou ÚPmB spočívající

komunikačního připojení návrhové plochy PV (plocha pro uýrobu) z ulice Jahodové,

- schválila změnu účelupoužitíneinvestičnídotace z opraw fasády Husova
sboru v Tuřanech na opravu části střechy - střešních úžlabíHusovasboru vTuřanech,

v ulici Kaštanové" žádné připomínky.

souhlasila s nabídkou firmy Lukáš Franěk, Mlýnská 3'l3, 664 17 Tetčice na
předělání a výrobu spodní kuchyňské
linky, výdejních pultů a dodání varné
desky pro ttnŠ U lrpy Svobody v celkové ceně 48 040 Kč,
- schválila změnu rozsahu prací
u smlouvy o dílo č. 14-01-12 ze dne

- schválila nabídku pana Karla Pospíšila

22. 10.2014 uzavřené se společností

kumentaci, nazvané:,Vodovodní řad

-

@

KOVOLIT, a.s. se sídlem v Modřicích, nabízízaměstnání na hlavní pracovní poměr v následujících pracovních
pozicích:

.
o
.
o
.
o
o
.

strojírenský dělník/dě|nice v obrobně - obsluha cNc obráběcích center; nepřetržid provoz
slévárenský dělník/dělnice v povrchové úpravě - práce na hranicím lisu, ručníbroušení nebo vrtání;
nepřetržitý provoz

odlévač/odlévačka
- obsluha tlakovrich licích strojů; nepřetržítý provoz
kovář

- obsluha

kovacích strojů; třísměnný provoz

Řiait/ridička vzv - odvoz vyrobených kusů a naváženímateríálu; nepřetržítý í dvousměnný provoz
strojní opravář - opravy a prohlídky strojů; nepřetržitý provoz
Nástrojař-strojní mechanik - práce při údržběa opravě forem nebo zápustek; nepřetržitý provoz
E|ektrikář - opravy a prohlídky elektroinstalací strojů; nepřetržitý provoz

Základním předpokladem je ochota a chuť pracovat. Uchazeče a uchazečky bez pracovních zkušeností na první
čtyři uvedené profese zaškolíme. Výhodou je vyučenív oboru ,,kovo". U řidičůa řídičekVZV požadujeme praxi a
platné oprávnění k řízeníYZV, Pro pozici strojní opravář (zámečník), nástrojař - strojní mechanik a elektrikář (vyhl.
50/19785b.) požadujeme minimálně vyučenív oboru a praxl.
Kontakt: KoVoLlT,a.s., Nádražní344, 664 42 Modřice
tel. +420 532L57 450, mobil: +42O6O674O7t3, email: personalista@kovolit.cz
Dalšívolné pracovní pozice jsou uvedeny na ]"A{],1rri.jí:?,ťĚ,:t l-q i]a_|3

VARSTA s.r.o. u stavby MS U Lípy Svobody - půdnívestavba, výměna stropů - odstranění vlhkosti,
- schválila přijetí daru ve výši 50.000,Kč od společnosti AGRO Brno - Tuřany,
a.s., který bude použit na financování

akce s názvem ,,slavnosti tuřanského
zelí" konající se v měsíci záií 2015,

Zastupitelstvo na

5.

schůzi

dne 25. 6. 201 5:
- souhlasilo se změnami úPmg (Územní plán města Brna): na pozemku p.č,
436/37, k.ú. Holásky, z plochy komunikace na plochu pro bydlení, na části pozemku p.č. 267/2, k.ú. Brněnské lvanovice, z plochy ZPF na návrhovou plochu SV (smíšenéplochy uýroby
a služeb), na pozemcích p.č. afi2/15, 4534, 4535, 4536, 4538, 4539,4540
a4541, k.ú.Tuřany,z plochyZPF na plochu pro bydlení s tím, že na celou lokalitu bude zpracována a odsouhlasena

podrobnější UPD s lPP korespondujícím

s okolními návrhovými plochami,

na

části pozemku p.č.1457/1 a na pozemku p.č. 1457 /20, k.ú. Brněnské lvanovice,
z plochy PZ - plocha pro zemědělskou
výrobu, na plochu pro bydlení, na pozemku p,č. A76/1, z plochy KV - plocha
krajinné zeleně všeobecné, na plochu,
od povídajícísoučasnémuvyužití(městská zeleň a komunikace).
- nesouhlasilo se změnou ÚPmB, spočÉ
vajícívezměně komunikačního připojení návrhové plochy PV (plocha pro výrobu) z ulice Jahodové v rozsahu dle žádosti.

souhlasilo se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 2010/1 v k.ú. Holásky pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1,657 02 Brno.
- doporučilo prodej pozemků p.č.76/1,
-

p.č.76/84, p.č.76/93, p.č. 88, p.č.1450/1,

p.č. 1466/34, p.č. 1450/2, p.č. 1450/3
a p.č.1450/4 v k.ú. Brněnské lvanovice.

- souhlasilo s prodejem pozemků

p.č.

78O/2 a p.č.780/1v k.ú. Brněnské lvano-

vice s výjimkou části podél účelovékomunikace kopírujícíuličníčáru komunikace ulice Jubilejnl,

- souhlasilo s prodejem pozemků p.č.
912v

p.č.994/2
p.č.1491/2 a p.č.1492/3 kú.
Brněnské lvanovice.
- nesouhlasilo se směnou pozemků
se společnostíKomfort dle návrhu BO
MMB.
- schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci Tělocvičné jednotě So,.!_9|,
Brno-Tuřany, Hanácká 28, 62a,OO1:BinO
ve výši 300 000 Kč, ukládá úřadu prověřit statutární orgán TJ Sokol Brno-Tuřak.ú. Brněnské lvanovice,

k.ú, Tuřany.

p.č. 76/6, p.č. 76/8, p.č. 76/9, p.č. 76/1 1,

ny a pověřuje Radu schválit text

p,č, 76/14, p.č. 76/39, p.č. 76/44, p.č.
76/49, p.č. 76/60, p.č. 76/76, p.č. 76/78,

oposkytnutí návratné fi nančnír,nýpomoci
a pověřuje starostu podpisem srnloutvy,

,mlouvy

:

]]

- schválilo odměny nečlenůmZastupitelstva MČ Brno-Tuřany - předsedům komisí Rady městské části Brno-Tuřany v Vll.

volebním obdobíve výši 1279 Kč měsíčněs účinnostíod 1 . 7.
2015 a v případě náhradníka ode dne jmenovánído funkce.
Více www.turany.cz

a rodičůmvěnovaly paní učitelka Bára Vaverková, zástupkyně pro 1. stupeň Nad'a Mokrá a předsedkyně Školskérady
paní Barbora Navrátilová. V obou třídách byly přítomny i vychovatelky školnídružiny. Děti byly ,,pasovány" na prvňáčky nejen speciální medailí, ale domů si odnášely i pamětní
list. Obojí byl dárek od školy stejně jako sada učebnic, sešitů
a malířských potřeb.
Dětem přejeme hodně úspěchůve vzdělávání, pohodu a příjemný pobyt ve škole. Rodičůmpak trpělivost při práci s dětmi. Za školu jim nab2íme otevřenost, komunikaci a spolupráci. Děkujeme rodičůmza důvěru, kterou škole přihlášením
svého d ítěte prokázaly.

Božena kůfhaberová

Jak ve škole využívámepeníze
z evropsk ch dotacÍ?
Na konci dubna podala tuřanská škola svoji dalšížádost
zaměřenou na rozvoj výuky
cizíchjazyků. Po peripetiích s přípravou projektovéždosti, poabsolvovánídvou qíběrouých řízeních, se nakonec,,dobrá věc podařila'iVíce než půlmiliónová dotace byla škole poslqytnuta a v návalu
o dotaci z evropslgích fondů, tentokrát

zájmu ostatních úspěšných školjsme našli svůj prostor pro realizaci.
Ještě v průběhu uplynulých prázdnin mohly vyjet dvě paní učitellry na

poděkování
Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21 děkuje panu
Martinu Pernesovi a jeho spolupracovníkům za dlouholetou
práci pro školu. Veškerou výrobu pro exteriér i interiér školy,
jako jsou zařízení do kancelářr, sboroven a kabinetů, oceňu-

jívšichni uživatelé.Pochvalu si zaslouží nejen za kvalitu, ale
i nápaditost a provedení. Krátké dodací lhůty a příznivéfinančnínáklady jsou vždy k našíplné spokojenosti.
Zvláštní poděkování panu Pernesovi vyslovuje škola za vymalování herny na Dvorecké, zhotovení a přestěhování nábytku mezi budovami na konci srpna 2015 a za sponzorský

14denníyzdělávacíkurzdoVelké Británie

a

zdokonalit sitam

v rámci své dovolené jazykové dovednosti. Na letošnílistopad je pro 40 žákŮ ňašíškoly připraven jazykově poznávací Áje7d do Porthrnouthu,'v jižníAnglii. Kromě rnýu(y angličtiny zahrnuje velmi zájímavý program. Vedle hostitelského měsúčastníci_uvidí
, Stonehenge a řadu dalšíchmíst
a atrakcí t<terě lrn
historii a současnost Velké Británie.
O největšíchzážitcích a dalšíchpodrobnostech jejich pobytu budeme čtenáře Listů informovat po návratu žákůzezé4ezdu.
Výše uvedeným projektem jsme navázali na projekty předchozí,

ta

znichžněheré ještě dobíhají, Pro připomenutíuvádíme naše aktivity v obdobído června:

. 20 našich učitelůzískalo tablety a k nim potřebné wdělávání
vzdělávánížáků tak můžebýt ještě zajímavějšíamodernější
. podpořili jsme wdělávání téměř dvaciitky žákůs problémy

dar na dotisk žákovských knížek.

v učení;těmtožákůmse po vyučování pravidelně věnovaly zkuše-

Božena kúfhaberová

né a ochotné paní učitelky - mentorky; vlisledkem jejich celoroční
práce byla jistě nejen spokojenost rodičů,ale zejména zlepšeníui-

sledků při závěrečnémzhodnocení

Noví prvňáčci na Dvorecké a Pažárni
V úterý 1. září opět ožily školní budovy v celé republice. Na
odloučených pracovištích našíškolyvítali nové prvňáčky staršíspolužáci, kteří vytvořili špalírk jejich třídám. Chvíli čekání
před 8. hodinou vyplnily paní učitelky hrou na hudební nástroje a společně si s dětmi zazpívaly.
Na Dvorecké vítala děti a jejich rodiče nejen paní učitelka
Martina Martinková, ale také ředitelka školy Božena Kůfhaberová a pan starosta Radomír Vondra. Na Požární se dětem

.

v projektu,,školní firmy" se přihlášení žáci celoročně učili, jak vést

školnífirmu - od samotného založení, přes marketink, odborné rrzdělávání, rnýrobu a či závěrečnou prezentaci na brněnském uýstavišti;škola získala díky projektu poměrně dobré mate-

,,svou"

riálnívybavení
pora tech n ického wděl áv ání žáků6. - 8. ročn íku se gika la nejen samotné \^i,uky, ale škola získala nářadído školnídílny
. pod

. dalšíprojekt se realizoval v oblasti přírodovědného wdělávánížáků7. ročníku,kdy se áci aktivně podíleli na údržběživotního prostředí

. poslední většíaktivitou ukončenou v červnu byl projekt

Přivítání prvňáčků - paní učitelka Martina Martinková, ředitelka školy Božena Kúfhaberová a starosta MC Brno-Tuřany Radomír Vondra

,,Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji'i kterého se zdár-

ně zhostila třída 4. A
ských škol

- jedna ze sedmi zapojených brněn-

Na závěr bych rád uvedl, že jak příprava, tak i realizace
všech projektů si žádá nemalé nároky na čas zapojených
učitelůnad rámec jejich běžných pracovních povinností.

A tak bych jim chtěl i touto cestou za jejich vynaloženéúsilí poděkovat.

RadekVecheta, zástupce ředitele pro 2. st.

zák§mdrtí fiarřormaee

k

"§"

m

§ko§e

uáří žffiŤ 5:

Aktuální počet žákůna všech budovách školyje 456. Na škole vyučuje 32 pedagogů, počet vychovatelek se zvýšil ze
4 na 6. Žahům s poruchami učenía chování pomáhá celkem 8 asistentů pedagoga. Nejen žákůma učitelům,ale
i rodičůmje k dispozici školnípsycholožka.O klidný chod na
všech třech budovách 5e stará 1 2 správních zaměstnanců a
obědy připravuje sedmičlenný tým kuchařek (včetně vedoucí školní jídelny).

ŠkmEa§atfmnmuaje
Yážení spoluobčané,dovolte mi, abych Vás jako ředitelka
tuřanské základníškoly na začátku nadcházejícího podzimu seznámila s připravovanou činnostípro letošníškolní
rok. Předně nás těší, že můžemev našíškole přivítat historicky největší počet žáků,a to nejen prvňáčků,ale i žáků
2. stupně. Je to nejen zásluhou užitímoderních metod
vzdělávání či individuálního přístupu učitelůk dětem;
poděkování si zaslouží především všichni zaměstnanci, kteří svou prací vytvářejí příznivé klima školy. Díky
nim se můžeškola pochlubit velmi dobrým hodnocením
v testování úrovně vzdělávánív rámci ČR, výbornými výsledky ve sportovních soutěžích, ale také úspěšnostípřijetí žákůna střední školy.

€o nabíeíškmla svýnt žák&m;
. modernívzdělávací program zaměřený na výuku cizích jazyků (spojený s výjezdy žákůdo zahraničí),genetickoú rne-

ročníkua již třetí rok výuku některých
předmětů metodou SOLE (viz informace na školním webu)
. nadstandartní podporu čtenářské
9ramotnosti žáků
. rodinné, klidné a bezpečnéprostředí
todu čtenía psaní v

1.

. individuální přístup pedagogů k žákůms problémy ve
vzdělávacím a výchovném píocesu

. nákup 20 tabletů pro učitele (projekt EU) a 3 interaktiv-

barevné tiskárny, aj.
. pohodlné moderní nábytkové vybavení v kmenových i od-

borných učebnách
možnost výuky v nově zbudované přírodníučebně na školnízahradě na Měšťanské
. participaci na vedeníškoly v rámci Poradního fóra ředitelky
školy (mluvčítříd5. - 9. ročníku)
. velkou nabídku mimoškolních aktivit podle zájmu žáků
. zapojení do projektu,,Ovoce do škol" (žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce a zeleninu, včetně ovocných šťáv), nákup
státem dotova ných m éčnýchvýro bků (projekt,,Zd av á v ýživa") a na Měšťanskémožnost zakoupenísvačin a pití ve školním bufetu
.

l

r

ních tabulí (financováno školou)
zakoupení nového nábytku do třídy 8. C, vybavení nově

.

zřízených oddělení školnídružiny (financováno z rozpočtu školy a z příspěvků rodičůna provoz ŠD)
. nákup dalších výukových aplikací pro zkvalitněnía modernizaci výu ky (financováno školou)
. dovybavení školnídílny (výuka pracovních činností)
a keramické dílny - hrazeno z projektů EU
co očekávárne:

. rozšířeníškolníkuchyně s možností výběru ze

dvou

.

obědů
. zbudování nových odborných učeben - cizích jazyků,fyziky a chemie, hudebnívýchovy
Závěrem bych chtěla sdělit, že Základní škola Brno, Měš-

.

ťanská 21 nabízísvým současným i budoucím žákůmširoké spektrum možností nejen v rámcizákladního vzdělávání, ale také při mimoškolníchčinnostech.

co nabízíme rodičům:
zajištěníodpoledních aktivit pro děti na Dvorecké a Požárnív šesti odděleních školnídružiny- včetně převádění dětí
do zájmových kroužků na Měšťanské(nově od února 20'l5)
otevřenou školu širokérodičovskéveřejnosti

. od září 201 5 inovované pojetí třídních schůzek a hovoro-

vých hodin (za účastirodiče i dítěte)
. stálá možnost domluvy individuálních schůzek s učiteli či

vedením školy
. okamžitéřešení vzniklých problémůa následnou péči

Vedle pružného reagování na aktuální českéi evropské
trendy v oblasti školstvíklade škola také velký důraz na
kontakt s rodičižáků,který je pro školu neméně zásadní.
Božena Kúfhaberová, ředitelka školy

o děti
. bezpečný pobyt dětí ve škole (fungování recepcí na všech

školních budovách)
. dny otevřených dveří na všech školních budovách konaných v neděli - pro rodiny s dětmi
. společná setkání rodičů,učitelůa žáků - školníples, závěrečná zahradní slavnost, sportovní soutěže, aj.

. poradenskou a konzultační činnost (školnípsycholožka, výchovná poradkyně, vedení školy)
. environmentální výchovu - třídění odpadu na všech
školníchbudovách, recyklohraní, sběr PET- víček,účast
v environmentálních a ekologických projektech našich

Každý rok s končícímlétem, vrcholív Holáskách přípravy na Bafto-l9]
lomějské hody.Tato tradice je již od roku
9 a za několik roků to

i v rámci města Brna
. pokračujícíspolupráci se Středi5ky

bude sté vlíročí,co naši předkové tyto oslavy založiliJak roky plynuly, procházely i hody různými obměnami, ale termín byl vzdy

výchovné péče,5peciálním pedagogickým centrem, Pedagogicko psychologickými poradnami a OSPOD
. pokračuj ícíspol u práci se zřizovatelem (Ú MČ Brno-Tu řany), odborem školství,mládeže a tělovýchovy MMB, Pedagogickou fakultou MU Brno a řadou státních i soukromých vzdělávacích subjektů nejen v Brně
Co se ve škole za poslední rok změnilo:
. nové vstupní prostory včetně schodiště na Měšťanské(fi-

nancováno úMčBrno-Tuřany).
. rekonstrukce elektrického vedení v suterénu Měšťanské
(bude financováno z OšrUt MMB a z dotace ÚMČ Brno -tuřany)

.

probíhá výstavba nové sportovní haly na Měšťanské
(od února 2016 umožníÚMČ výuku TV v nových prostorách - stávající menšítělocvična bude využívána dětmi

z odloučených pracovišt) - financováno z dotací EU, projektová dokumentace a technické zabezpečeníhrazenoÚMČ

Bartolomějské hody v Holáskách

stejný.

Sobota a neděle nejblže ke svátku svatého Bartoloměje,
dnešnímodernía uspěchané době je stále většíproblém,whle-

V

dem ke snižujícísenávštěvnosti, tuto tradici udržet.
viitáme každou pomoc, která nám usnadní realizaci této finančně
náročné akce.
Touto cestou ještě jednou děkujeme především těmto subjektům.
Městská část Brno-Tuřany,

MlcHAL ČrnnÝ - Restaurace FAKO CLUB, PETR PRoKEŠ- reklamní studio Bajjoo.cz, HRASPO - Technologie pro gastronomii, PETR WA|DHOFER - Podlahářské práce, PATR|K JURÁK - Pivovar STAROBRNq LUKAŠWA|DHoFER - Autodi
ly ELl1] PATR|K VAŠÍČEK- Autodoprava VATEX, JAKUB LACH

- Autoservis a Vinotéka HADLER, LlBoR KRÁTKY Cukrárna Chrlice, MAR|E HAVLAToVÁ - KDU-ČSL, PAVEL MATULA - Restaurace oRLOVNA
- DOKA Dopravní Značení, Pan HOLOUBEK

a

STÁRcl.

Jaroslav Kratochvil, starosta SDH Brno-Holásky

-§,

!,|ody Dvorska 2015
Již 10 let si v městské části Dvorska užíváme tradice obnovených krojovaných hodů, které zaštítila TJ Brno - Dvorska
i v tomto roce.
Letošníslavnost začala v pátek předáním tzv, hodového práva. Právo předával starosta MČ Tuřany p. Vondra pořadatelům a letošnímstárkám, které si pro něj přijely netradičně,
to v sedle svých koní.
V páteční podvečer stárky nazdobily máju a za pomocí techniky ji stárci postavili.
a

,,Starosta předal hodové právo krojovaným"

V sobotu odpoledne za velmi příjemného počasíkrojovaní
stárci, stárky spolu s dětmi prošli obcí v hodovém průvodu,
kde přítomné zvaly na hodovou zábavu.
Ve večerních hodinách za zvuků dechové kapely Galánů
z Přibyslavic byla zahájena hodová tanečnízábava, která se
protáhla do brzkých ranních hodin.
Díky finančnípodpoře UMČ Tuřany, p. J.Žvákovi, p. Mojmíru
Novákovi a dalším sponzorům, kteří přispěli materiálně, můžeme tuto akci považovat za velmi zdařilou.
Stárci a stárky děkujíTJ Brno - Dvorska, p. Vymazalovi za propůjčenívytvořeného zázemí.Hospůdce na Dráze p. Kráčmarovi a jeho zaměstnancům za spolupráci,

Já děkuji všem krojovanýmza velmi povedenou akci a hlavně všem občanům, kteříse přišli pobavit a tím nás podpořit.

Děkuje

Ž.Živabva

Hasičskéhody v Brněnský Ivanovicích
Naše městská část se můžechlubit raritou a to tím, že
pořádáme čtvery hody. Mnozí nově přistěhovaní spoluobčanémožná řeknou: ,,Proč čtvery, není to zbytečné" ??? Není, MČ Brno - Tuřany je složena ze čtyř dříve 5amostatných obcí. Doba po roce ] 989 přinesla nové
uspořádání a tím se Brněnské lvanovice, Dvorska, Holásky a Tuřany staly jedním celkem. Každáz těchto dříve
samostatných obcí měla svoje tradice a zvyky.
Tuřany na tom byly nejlépe.Vždy tam byl potencionál

lidí, kteří zvyky dodržovaly a ctily, Ostatní obce tyto
osoby neměly. Možná z části proto, že měli velkou část
obyvatel německé národnosti, kteří byli odsunuti po ll.
Světové válce. A s nim i tradice. Ty se potom navazovaly velmi těžce. Ale jak je vidět, když se chce, jde všechno. Dokladem toho jsou hasiči jak v Brněských lvanovicích tak Holáskách, kteří dokázali oslovit správné lidi,
poskytují základní kapitál a také za pomocí sponzorů
a tvtČ hody pořádají.
Nenovské hody neboli hody v Brněnských lvanovi-

cích pořádáme od obnovení z důvodu absence sálu
kolem 20. června. Stejně tomu bylo i v letošnímroce.
Krojovaní včetně dětí pilně od dubna nacvičovali moravskou i hanáckou besedu. každou neděli od.
poledne věnovali tanečkům. Jako vždy se celý před.
hodový týden nese v duch příprav. Zde pomáhají.n_9",:
jen krojovaní, ale i naši kamarádi a známí. Je'. ř,e..

Krojovanó chasa

v

Brněnských lvanovicích

nou 5e všichni ke kapličce, kde pan farář našímhodům
i zapůjčenía vyzkoušeníbotů. Po dovezení máje provést úpravy a připravit jámu. Ve čtvrtek se pak váží požehná. Průvod požádá místostarostu o hodové prámašličkyna rozmarýny a připravuje se dvůr ve Sdružení vo a potom už jdeme obcí za zvuků dechovky na mísPrah, které nám celé roky poskytuje prostory i sociální to konání hodů. Zde proběhne odpolední zábava, kdy
děti i krojovaní předvedou plody svého snaženívpodozázemí.V pátek ráno se pečou společně v pekárně kolábě moravské i hanácké besedy. Večernízábava při deče. Po obědě se staví mája a odpoledne krojovaná chachové hudbě už přeje dospělým. Za tímto jedním dnem
sa zve v obci na hody. No a v sobotu od rána už všechno běžíjako na drátku. Doladí se zázemí v Prahu, ob- je spousta odvedené práce všech zúčastněných. Ráda
bych touto cestou poděkovala letošnímu prvnímu páru
lékajíse kroje, a když nervozita začne vrcholit, přesuMarkétě Novotné a Ondrovi Kadaňkovi. Příprav i prů)
běhu hodů se zhostili na jedničku, Poděkování patří
i krojovaným párům a všem ostatním, zejména dětem
a jejich rodičům,kteřítrpělivě nacvičovali a taneček se
jim moc povedl. Jsem na zúčastněnéděti velmi hrdá,
l když se jim někdy do tance moc nechtělo, byly naprosto skvělé, Naše hody letos navštívili i přespolní krojovaní, a to z Komína a Tvarožné.Nesmím zapomenout poděkovat touto cestou manželůmNekolným, Vinotéce
V. Job, MČ Brno - Tuřany, SDH Obřany a Husovice, potravinám v Brněnských lvanovicích, SdruženíPrah, ZlPP
Brno, ing. K. Svobodovi, Petru Skřivánkovi a především
členůmSDH Brněnské lvanovice. Bez těchto jmenovaných by hody nebylo možnépořádat.
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Koncert Tria od sv. Jakuba
v Husově sboru vTuřanech
§M

Zábava

Neděle l8. 10.2Ol5 od l4:OO h Požehnáni v kostele

od ltl:3o h prúvod a odpolední zábava

Pondělí19.10.2Ol5 od |9;OO h Babskázábava
Místo: §okolovna Tuřang

Hrajel Večerka

NázevTriu dalo jeho první koncertnípůsobiště - kostel svatého
JakubaVětšího v Brně.Tvořího zpěvák Milan Řihák, violista Karel
Plocek a varhaník, klavírista a umělecký vedoucí souboru Martin
Jakubíček.Hudebníciinterpretujía popularizujídíla od renesance
až po současnost ve vlastníúpravě.Odehráli množstvíkoncertů
převážně v kostelích a klubech přátel hudby - u nás i v zahraničí.

VTuřanech vystupovalijiž vícekrát, např, při oslavách 100.
výročínarozeníak.malíře Rudolfa Kundery - po odhalení

pamětnídesky.

Hosičský tóbor SDH

V

Husově sboru

vpátek23.10.v

v

Brně-Tuřanech

vystoupí opět, a to

18 hod.

5rdečně Vás zveme.

Br.

lvanovice

Děti si vyzkoušely ochranné obleky, a seznámily se s vybavením vozidla. Hasiči dětem předvedli sání a hašení
z rybníka, které si mohly i vyzkoušet. Na závěr všechny pěkně k velké radosti dětí pokropili vodním dělem.
Ve čtvrtek jsme navštívilikoníky, tedy jízdníoddíl PČR
v Brně, kde si děti mohly zajezdit a dozvěděly se jak se
Starat o tak velké kamarády.
Příslušnice 1ízdního oddílu PČR, nám také přiblížily svoji
práci. V pátek pak dopoledne proběhla vědomostní soutěž v terénu a společně se členy jednotky Br. lvanovice
jsme se seznámili s přepravou osob na člunu, což si děti
vyzkoušely.
Na závěr děti rodičůmzahrály pohádku o Perníkové chaloupce, kterou si pro ně nacvičily. Na hasičský příměstský tábor nám poslednídva roky formou dotace přispívá
naše MC Brno-Tuřany, které patří velký dík. Našemu sboru se tato forma letní aktivity pro děti osvědčila. Jsme
rádi, když jsou děti spokojené a byť nejsou všichni členy našeho SDH, vrací se k nám rádi i na dalšíakce, které pořádáme.
V letošním roce nás ještě čeká v září dětské odpoledne,
5. 1 2. 2015 mikulášská nad ílka a 23. 1 2. 201 5 tradičnívánočnístrom a příběhem pro předsváteční podvečer.
Zdeňka Jandová, starostka SDH Br. lvanovice
i

Před několika lety jsem zvažovala, zda letní hasičský tábor našeho SDH Br. lvanovice s narůstajícímipožadavky
úplně zrušit, nebo vymyslet jinou variantu. V té době náš
syn po několikáté navštěvoval příměstský sportovní tábor. Tak jsem po poradě s kolegyněmi ze sboru uspořáda-

ly první hasičský příměstský tábor v Brně - Brněnských lvanovicích. Tábor pořádáme i pro zájemce z MČ Brno - Tuřany,lelížjsmesoučástí.A dnes po pěti letech se dáříci, že
s úspěchem. Děti během pěti dnů absolvujízákladnídisci-

plíny hry PLAMEN (bez rozdílu zda chodí do hasičky či ne),
Běháme išedesátku na čas, člunkový běh, hrajeme hry apod,
V letošnímroce jsme vzhledem k velkému teplu upustili od
celodenního výletu a absolvovali jsme s dětmi pouze dva
půldenní.V úterý to byla Mohylu Míru, kde najdete muzeum bitvy u Slavkova, které je moderně upraveno a určitě stojíza návštěvu, a ve středu pak prohlídku Brna s názvem,,Po stopách brněnských pověstí'i Navštívili jsme Petrov, Novou i Starou radnici, Zelný trh, náměstí Svobody
a dozvěděli se mnoho o historii Brna. Prohlídku jsme zakončili návštěvou Kapucínskéhrobky. Protože náš sbor disponuje pouze DA 31, navštívilinás kolegové z JSDH Obřany a dětem přiblížiliprácijednotky, která je vybavena CAS.

Sbor dobrovolných hasičův Brně-Holáskách má více než 1 1 0
letou historii ,založenbyl jižv roce ] 902. K dnešnímudni má

sbor ]0'| členů,z toho 12 žen. Jednotka SDH má 'l8 členů
a naše mládež se můžepyšnit 26 mladými hasiči. Sídlo se
nachází na ulici Javorová v těsné blízkosti hřiště. Sbor se
stará o pořádání tradičních kulturně-společenských akcí
jako jsou Ostatky, pálení čarodějnic, Bartolomějské hody
a štědrovečernísetkání pod vánočnímstromem. Jednotka sboru je zařazena v plošnémpokrytí jednotek po-

a zbrojnici věnuje s neuvěřitelnou pečlivostía pravidel-

ností. Každoročněspolupracujeme

s

nadacemi Krtek

a Modrý Hroch společně s leteckou záchrannou službou
Alfa Helicopter,ZZS Jmk a HZS JmK na přípravě a průběhu
dětského dne Městské části.
Bohu ke cti, bližnímuku pomoci. Toto heslo, které použi
vali před sto lety zakládající členovésboru, si naši součas-

rtíčlenovésboru vzali k srdci a snažíse pomáhat ijinými
způsoby než pouze při mimořádných událostech. Ve
svých řadách máme dárce krve a dokonce i osoby zapsané v dobrovolnickém registru dárců kostnídřeně.

Memoriál Leopolda Šroma - Brno Chrlice

tl,

místo v kategorii mladšížáci.

žárníochrany do kategorie

JPOlll/1 , což znamená, že vyjíždído deseti minut od vyhlášení poplachu.
A to i mimo svůj hasební obvod, například do Chrlic, Komárova, Horních Heršpic, Modřic. Jsme vyškoleni v používánířetězové motorové pily, rozbrušovací motorové pily či různých druhů čerpadel. Patříme mezi jednotky, které jsou proškoleny pro plnění ,,Bambi vaku" který sloužípro hašenílesních požárů.Také jsme si osvo1ili užívánídýchací techniky včetně speciálních vyváděcích masek pro záchranu osob ze zakouřených prostor. Kurz první pomoci je samozřejmostí. Naše činnost

spočíváv hašenípožárů, odklízenípopadaných stromů, čerpánívody a likvidaci obtížnéhohmyzu. Letos
včervnujsme byli povoláni i kvážnédopravnínehodě

na

ulici

H něvkovského. Téžjsme před u rčen i k řešen í m i mořád ných
udá lostí (povod ně, rozsá h le požáry aj.) napřič repu bl ikou.
V roce 20'l 3 naši členovéMichal Krátký a Radek Valach ml,
zasahovali v Praze při povodních, kdejako součást odřadu
HZS Jmk pomáhali stavět protipovodňové bariéry.
Náš sbor se stará i o východu budoucí generace dobrovol-

ných hasičů.Kolektiv mladých hasičůse schází pravidelně jednou týdně a pod vedením proškolených vedoucích.
Děti získávají povědomí o požární ochraně, učíse základním dovednostem s hadicemi a jiným vybavením, trénují

Závěrem chci říci, že ve slově dobrovolnost se skrývá
ochota pomoci bližníma to s nasazením vlastního zdraví. Veškerou námi prováděnou činnost děláme v době našeho osobního volna. Proto prosím, mějte ohledy na nás
a na všechna vozidla lZS jedoucí se zapnutým výstražným
zařízením. Závěrem všem přeji, aby pomoc těchto složek
nikdy nepotřebovali.

Marek Blažek, člen výboru sboru SDH Brno-Holásky

V poslední době jsme byli svědky televizních reportáží o za-

znamenaném hromadném úhynu ryb v Holáseckých jezerech. Holásecká jezera jsou součástírybářského revíru Moravského rybářského svazu, MO Brno 4, který se nakonec na
vlastní náklady postaral o likvidaci několika metráků uhynulých ryb. Příčinoubyl nedostatečný přítok vody z Černovického potoka do jezer v letním období s extrémními klimatickými podmínkami. K této situaci také přispěly opakované úniky odpadní vody z několika domácností, zaústěné do
jezer. V současné době řeší nastalou situaci vodoprávní orgán, Odbor vodního a lesního hospodářství Magistrátu města Brna, Bude zapotřebí provést neodkladně opravu kanalizace, aby k obdobným havarijním situacím nedocházelo.
V dalším obdobíse zřejmě bude muset řešit stav značné-

fyzickou zdatnost a také se připravují na závody. Účastni
me se okresních kol hry Plamen a také pohárových soutěží,například v Chrlících, Slatině a ostatních. Letos se rádi

pochlubíme velmi dobrými výsledky, dvě druhá místa
v požárních útocícha celkově čtvrtémísto v celoročníhře
Plamen, to vše je příslibem do nadcházejícízávodísezóny.
Samozřejmostíjsou i tematické celodenní výlety do Zoo

nebo hasičského muzea. Snažíme se dětem vštípit duch
týmové práce, protože dobrý kolektiv je základem každého fungujícíhosboru.
Sbor a jednotka se věnují ijiným činnostem. Je nutné udržovat svěřenou techníku a hasičskou zbrojnici a také k ní
přilehlé hřiště. Tato práce zabere ročně stovky hodin, na
kterých se č[enovésboru podílejí,Nutno vyzdvihnou osobní zásluhy brata Petra Wa,idhofera, který se péčio hřiště
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...nářadí, si likony, tmely, le pid la, d rogerie,
barvy, laky, spojovací materiál, zámky,
kování, kuchyňské a hospodářské potřeby,
elektro, galanterie, punčochovézboží,
pa pírn ict

ho zabahněnívodních nádrží,a to především malých nádržív úseku od zaústění Černovickéhopotoka do jezer až
k vodní nádrži Opleta. Vodní nádrže jsou v majetku města
Brna. Moravský rybářský svazzde zajišťuje výkon správce
rybářského revíru, ale nen í od pověd ný za vodohospodářské stavby - tj. vodnínádrže s objekty. Naše dřívějšíupo-

zornění na stav doprovodné zeleně kolem Holáseckých
jezer našlo pozitivníodezvu u odpovědných orgánů, Odbor životního prostředíMagistrátu města Brna se dohodl
s Městskou částíBrno Tuřany na dělbě péčeo zeleň. Podle poslední informace z Magistrátu města Brna se jedná o tom, že MČ Brno Tuřany bude provádět postupnou
rekonstrukci dosud neudržovaných přestárlých topolových porostů za vodní nádtžíOpleta.
V roce 2012 byla vypracována studie Plánu revitalizace
Holáseckých jezer a v uplynulých letech byly prováděny
práce v souladu s touto studií. 5ituaci komplikoval nejen nedostatek finančních prostředků, ale i nevyjasněné
vlastnické vztahy.
V současnédobě náměstek primátora Ander jedná
s Lesy města Brna, aby převzaly správcovství a zodpovědnost za údržbujezer. Poté bude řešena otázka prostředků na pokračování revitalizace jezer.
V loňském roce vydal Stavební úřad v Tuřanech stavebnípovolenína stavbu technické infrastruktury v lokalitě U potoka v Holáskách, ale práce dosud nezačaly. Developerská firma Komfort požádala brněnský magistrát
o směnu svých 5 (,,nezcelených") parcel za vybrané části (pod půdorysy plánovaných bytových domů) z celistvého pozemku ve vlastnictví města Brna v této lokali-

tě. Uředníci Bytového odboru Magistrátu města Brna
o směnu velmi usilují a jednali o podmínkách směny
s vedením MČ. Potvrdili přitom, že pro výstavbu domů
s pečovatelskou službou není směna nutná, protože je
lze postavit na pozemcích města Brna. Zastupitelstvo
MČ z důvodu nevýhodnosti pro Brno směnu pozemků
nedoporučilo. Konečnérozhodnutí o směně však padne, až se směna dostane na pro9ram jednání Zastupitelstva města Brna.
Podle našich informacíje na Odboru územníhoplánování a rozvoje města Brna připravena 3, verze návrhu
Regulačního plánu pro lokalitu Vinohrad v Holáskách.
V průběhu září/října by měl být tento návrh projednán
s příslušnými orgány a institucemi a nad povinný rámec
zákona také prezentován občanůmnašíměstské části, kteří budou mít možnost se k návrhu vyjádřit. Termín tohoto veřejného projednání bude včas oznámen
na Webovských stránkách MČ Brno-Tuřany (www,tura-

Cerven byl v našítuřanskéfarnosti měsícem plným činnostl,
dovolte mi uvést alespoň některé.

,,Ráda bych se vrátila k sobotě 6. června 2015, jelijsme do
Neratova, S rozpaky jsem se na pouť přihlásila - vždyťjsem

o cíli našeho putování nevěděla vůbec nic a myslím, že
i mnozí z našeho společenstvína to byli stejně. Ale malebným krajem Orlických hor jsme se blížilik cíli a na místě samém všechny moje obavy byly najednou pryč. Pochopila, že
jsem se ocitla na místě velkých milostí, viděla jsem i na tvářích všech ostatních.
Za krásného počasí,v doprovodu P. Pavla Hověza z Brna-Lesné, naše pouť pokračovala. Místníkněz, P. Josef Suchál původem zBrna, nás seznámil se svým životem v Neratově, od
začátku 90. let, kdy sem přišeljako mladý kněz, do dnešních
dnů. Mluvil skromně a jednoduše, bylo to něco úžasného.
Tak veliké srdce a tolik konkrétních skutků je svědectvím lásky k Ježíšia jeho Matce. Doslova jsem hltala každéjeho slovo. Myslím, že podobně na tom byl každý z nás. To místo je
tak duchovně povznášející,svědčío tom i spousta poutníků,
kteří se tam v tu sobotu zastavili.
Z celého kostela s výhledem skleněnou střechou do nebe
dýchala na nás úžasnásíla let, kdy kostel v minulostiv plné
kráse přijímal množstvípoutníků,pak chvíle, kdy nedbalostí shořela střecha, a kdy poté po odsunu německých obyvatel v obci skoro nikdo nezůstal a kostel chátral. Po příchodu P. Josefa z trosek znovu povstává. Jeho pěknou a modernívýzdobu tvoří náš farník, výtvarník Karel Rechlík, který se
našípouti také zúčastnil a se svou prací nás krátce seznámil.
Prožilijsme v kostele, zasvěceném Panně Marii Nanebevzaté,
mši svatou, odevzdalijsme tady naše těžkosti i radosti a vrátili se domů plni síly a odhodlání přijímat život, který nám je
předurčen, s vírou, láskou a trpělivostíJ'

napsala MilosIava Kratochvílová
Pěkné chvíle prožily i naše děti z Misijního klubka, které se
celoročně zabývají pomocí chudým dětem ve světě. Tentokrát se sešly na víkendové akci. Také farní pouť do Rajhradu 20. června byla naším společným duchovním zážitkem.
Na konci školníhoroku jsme měli tradičníTáboráček.Při mši
svaté v pátek 26. června 2015 jsme poděkovali za uplynulý školní rok a poprosili o ochranu do prázdninových dní. Na
zahradě u Domečku kolem ohýnku jsme potom prožili pěkný letní večer.

ny.cz),

Není-li vám kvalita života v našíměstské části lhostejná, můžetevyužítjednu z posledních možností jak
svým názorem ovlivnit budoucí životnípodmínky Holásek.

lng.Skáce! Vladimír, PhDr. Hana Dombrovská

V neděli 28. června při mši svaté v 10 hodin jsme děkovali za 25 let působenířádu Augustiniánských kanovníků
v Tuřanech. Náš klášter windesheimské kongregace
v Brně- Tuřanech byl založen ]. července 1 990. Jeho prvním
převorem byljmenován P. Oldřich Navařík, CRV (1934 - 2004).
V současnédobě se kongregace zabývá především pastorací.
P. Luboš Pavlů, tuřanslaý farář

Trampské hnutíje společenskéa kulturní dědictvíčeského
a slovenského národa. Svojípodobou a hudebním zaměřením nemá ve světě obdoby. Je jen málo spolků na využitívolnéhočasu, jako je tramping, které se můžepochlubit

4.
5.

BPT Zlín 21.] 5

h

,Brno 22.10
Pořádá Expozice trampingu
Trampská skupina Brno
T.K, Přístav

h

- 23.00

h

stoletou tradicí. Tramping existuje bez přestávek a změn
hospodářských a politických řádů v této podobě asi od
roku ] 9'l 8 a tak si zasloužívašimalou pozornost a podporu. Trampské hnutí v mnohých směrech ovlivnilo kultur-

nítvorbu našich národů.Trampské písničkyvytvořily nový
hudební žánr, který ovlivnil vývoj hudební tvorby 20. století. Z řad trampů se rekrutovali významní sportovci, zpěváci, herci, řezbáři a dalšíodborníci ve svých oborech.

TK Tuřamy

Pomožte nám rozšiřovat sbírku předmětů, dokumentů
a informací s touto tématikou. Rádi vás uvítáme na na-

su u nás.,,A'družstvo dospělých ve své soutěži letos hladce vyhrá-

šícha kcích.

lo všechny své zápasy a jejich vytčený cíl a zároveň sen několika

Léto skončilo a nastal čas tradičního bilancovánízávodního teni-

hráčů o postupu do ll. KS soutěže se nakonec bez problémů vyplnil. Všichni v klubu doufáme, že A

qím bude v příštísezoněve

vyššísoutěži předvádět podobné 4íkony a nebude se strachovat
o sestup.
Družstvo dospělých,,B" mělo cíle skromnějšía ve své soutěži chtělo

udÉet na konci soutěže alespoň vrchnípolovinu tabulky.Vzhledem
ktomu, že se všakcelou sezonu poqikalo s absencí klíčou.ých hráčů,
se tento cíl nepodařilo splnit a s bilancí3/4 skončil,,B" qím až na 5.
místě. Pozitivem sezony bylo alespoň zapracování mladých hráčů
a hráček do sestavy.

DružsNo dorostenců letos ve velmi omlazené sestavě nepředváádné oslňujícír4íkony,ale pozitivem a příslibem zlepšených
uýkonů do dalšíchlet byla účaststarších žákůna utkáních a jejich
dělo

Představí se

na př. nejsta rší,,Kučerovci" a ta ké někol i ka

násob-

nívítězovérůzných soutěžníchpřehlídek a festivalů trampské muziky.
Otevření výstavy s výkladem od 1 7.30 h. Proběhne také sbírka předmětů a dokumentů souvisejícístrampingem a pobytem v přírodě.
Začátek koncertu v 1 9.00 h, vstupné 1 00 Kč .

útintulici kapely:

],
2.
3.

OBB + Luboš Foukal 19.00 h
Duha , Tišnov ] 9.30 h
T.K. Soumrak, Třebíč20.00 h
T.K.

přestávka

Nevíte, jaké jsou stanoveny požadavky pro
získání oprávnění k podnikání ve Vašem oboru?

získávání zkušeností ve vyššívěkové kategorii. Příštírok bude jistě cílem vyhrát více než jen 2 zápasy a konečné6. místo jak tomu
bylo letos.
Aikidó, cesta harmonie mysli
Yoshinkan Aikido není jenom sport Je to
vlivoj jak fyzických tak i psychických dovedností
Obsahuje také ale i soubor velice účinných
obraných technik, které jsou dostupné všem
Bez rozdílu velikosti, věku, pohlaví, rasy i
náboženství ,

AíKíDó

WWW,yoshinkan-aikido.cz

T,,734 279 288

čtyřhře společně s llmothy Barrowem z TK Precheza Přerov.
V m ladšíchžál<y ních zv ítězila Lucie lva nová, reprezentuj ícíkl u b TK
Agrofert Prostějov. Ve čtyřhře zvítězila lvanová společně s Kateři-

nou Pař2kovou zTC MJ-tenis.

Turnaje staršíchžákůletos nabídly zajímavou podilvanou,
když na naše kurry zavítali hráči a hráčky z lzraele

a

Polska

a nabídli zajímavémezinárodní srovnání. Mezi chlapci byl nakonec nejlepším h ráčem Ben Tzeelon z lzraele, lderyí vyh rál dvouhru
a

spolu s Lironem Levavim i čtyřhru. Dvouhru děvčat pak suverén-

ně ovládla Julia Futerhendler z Polska. Ve čtyřhře zvííěziladvojice
Nicole Neveselá zTKTesla Brno a Natálie ProcházkovázŽLTC Brno.

V kategorii dorostenců jsme byli svědky nejvyrovnanějších zápasů, Ve dvouhře chlapců zvítězil po pěkném třísetovém zápase Josef Vágner z TC Austerliž. Ve čtyřhře uspěla dvojice jakub Skutil
,,A" družstvo dospělých postupující do krajské soutěže ll

Zleva: Hanka Smolinská, Miloš Fiala, Robin Vyskočil, Michal Meluzín, Lukáš

zTC Brno a Dominik Podsedníkz (TK Precheza Přerov).Turnajdívek
ovlád la Al ice M ku len ková zr K Znojmo. Čtyřh ru bez větš ích potží
i

Pejchal, Karel Hegner,

zvládla dvojice Nikola Neumannová z HTKliebíča Nicol Maršálková zTK Blansko.

Staršížactvosice smol ně prohrálo první 4zápasy,

O turnajích dospělých a rrlísledcíchzbylých turnajů Senior Cupu
budeme informovat v dalším vydáníListů.

a le poté zabojovaposledního zápasu sezony šlo s bilancí 2/4 a nadějí na udženísoutěže.K poslednímu zápasu a k4ikonům družswa se po sezoně vyjádřil i kapitán RadekVondra:,,Poslednízápas se konalvTuřanech sesilným soupeřemzKroměříže, Díkyposilámzmladších žáků
(K. Wossala a K. Drga)jsme byli kompletní. Teprve podruhé ze sed-

lo a do

mi zápasů. Soupeř však nastoupil v nejsilnější sestavě. JedinýVládb

Nerud potvrdil svoji neporazitelnost. Holky prohrály, přestože bojovaly a předváděly pěkný tenis. Kuba Drga sice prvníset prohrál
hladce, zato ve druhém máknula měl šancirnývoj utkáníotočit. Nakonec mu chybělo trochu štěstí.Ve čtyřhře spolu s Kubou Wossalou sice nevyhráli, ale nabídli divákům pěknou podívanou. Celkově jsme prohrálijednoznačně 1:8.V konečnémsouctu se družstvo

Poslední pozitivní zprávou budiž fal<t, že se na našich kurtech
v prázdninor4ich měsí,cích připravovala mistryně ČR ve čtyřhře do-

rostenek pavla kováčová zTc Brno. ke cti této mladé šikovnéslečně slouží, že si po svém triumfu na,,Pardubické juniorce" na Tuřany

wpomněla a přijela se podělit o radost z vítězswísdětmi účastnícími se tradičního příměstského kempu na kurtech TK. Nadšeným
ratolestem ukázala medaili i krásnou skleněnou trofej a se zájemci si krátce

zapinkala přes

síť.Hodně

štěstído dalších(ted'už mezi-

národních turnajů)!!!
Za klubTKTuřany, MarekLang a MichalMeluzín

staršíchžákůumístilo na šestém místě. Vzhledem k obrovským
problémům se sestavou bych chtěl poděkovat všem, kdo se účastnili zápasů. Především Vládbvi, Anetě a Barče, kteří odmakali téměř všechny zápasy. Také Kubovi Wossalovi, ktery7 nastupoval do

těžkých zápasů, a bez něj by z družsWa zbylo opravdu jen torzoJ'
K udÉeníbylopotřeba v posledním zápase uhrát alespoň 4body,
proto staršížácibohužel sestoupili. Opravdu smolná sezona whledem kvysoh/m očekáváním na začátku soutěže.

Mladšížacwo nakonec skončilo s bilancí 2/4 na 5. místě. Největším zklamáním byl poslední zápas, l<terý byl skrečován
ve prospěch soupeřů, protože se naši mladšížáci sešli jen ve
3 hráčícha tak ani nemohli zabojovat o vyrovnanou bilanci
a lepšíumístění.Podobně jako u dorostu se budou od mladších
žákůi v příštísezoně očekávat zlepšenérnisledky s tím, jak budou
získávat více zkušeností.
Naši benjamínci v kategorii babytenisu se srdnatě poprali se sr4imi prvním zápasy v životě a dokázali vyválčit cennou 4ihrou nad

Učastnícítřetíhoprózdninového kempu no kurťechTK, úplněvlevo mistryně ČR

ve čtyřhře dorostenek Pavla Kováčovó

silným soupeřem zŽLTC Brno. V ostatních zápasech se dařilo už
méně, ale 6.místo odpovídá kvalitě a zkušenostem soupeřů z největších brněnslcých

kl

ubů.

Během léta na našich dvorcích proběhlytradičníturnaje jednotlivců. Bohužel bezvýraznější účastiaúspěchůdomácích tenistů a tenistek.

Kategorii mladšíchžákůsuverénně ovládl Bruno Laciga z lTS
v Olomouci. Laciga následně vyhrál i turnaj ve

Tennis centre

Tak je to tady, prázdniny

utekly jako voda, nyní se prý bude řípísekv přesýpacích hodinách, takové to bylo horko, ale
alespoň jsme si užili sluníčka,pohody u vody, na dovolených, no
kat - jako

prostě každý jak mohl a chtěl. Začínáme norný školní rok a také
novou sezonu na Orlovně. Přes léto jsme opravili okna v předsá-

sprchách a v sauně, kde také proběhla nutná údržba,revize a úklid před novou sezonou, která začne 1 . 1 0, 201 5. Všechny, co máte zájem, uvítáme a těšíse na vás kolektiv saunařů
v čele s paní llonou Struhařovou, tel. 606100877. Pro akce pořálí, ve

dané na Orlovně jsme sehnali dostatečný počet židlí,abychom
si je nemuseli vypůjčovat. Také byly provedeny nutné revize
a údržbaprostor. Některé plánované akce se ale nepovedly- tenisor4i kurt je stále bez zájemce o pronájem, provádíme jen nutné
udržovací práce a úklid. Dál máme snahu sehnat někoho, kdo by
nám pomohl a tento areál provozoval s našípomocí.Minule jsme
psali, že opravíme plůtek v předzahrádce, materiál je zakoupen

a připraven

-zb,ývá jen práci provést.

Cvičenídětís rodiči aTuřánek bude probíhat v úterý a středu,
cvičeníZŠTuřanydle dohody (pondělí, čtvrtek a pátek), vše
v dopoledních hodinách. Odpolední cvičenížen - pondělí
a čtvrtek, stolní tenis celý týden, kulturisté také celý týden.
Vše je uvedeno v časovémrozvrhu na jednotlivé dny .
Stolní tenisté již začali pilně trénovat, od 23, 9. 2015 začíná
nová sezona. Máme přihlášeno sedm družstev. Nejsilnější
soutěž bude hrát naše A-družstvo, a to divizi. Naše B-družstvo bude také ve vyššísoutěži, a to v Krajské soutěži ll. Dalšídružstva hrají Městské soutěže. Novinkou v nastávajících
soutěžích je změna míčků- na plastové, které jsou podstatně dražší,než staré celuloidové. Jinak žádnézměny nejsou
a všem přejeme vydařený start do nové sezony.
Naše restaurace Orlovna provedla několik velmi vydařených
akcí, za velmi pěkného ohlasu mezi všemi, co si k nám našli
cestu pobavit se, dobře najíst, odpočinout si od celodenních
problémů, Chystané dalšíakcenajdete na prospektech, poutačíchv prostoru Orlovny - včas vás na ně upozorníme, vše
lze také najít na našich webových Stránkách.
Akce do konce roku 20] 5:
26.9.2015 Zábava důchodců Tuřany
24.10.2015 Zábava důchodcůz Chrlic
20.-21.11.20'l5 Travesti shou

28j1.2015
5.12.2015
26.12.2015

PoslednílečHalali
Mikulášská zábava důchodců Tuřan

Vánočníturnajst.tenistů
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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Vítáme nejen naše hráče, ale samozřejmě také vás v nové
sezoně 2015/2016. Do fotbalového ročníkujsme nahlásili dva týmy dospělých a pět mládežnických družstev.
U dospělých jsme museli oželet tradičníB-tým, který pro
malý počet zájemců sotva dohrál uplynulou mistrovskou
sezonu. Že se to podařilo, patří velký dík.,liřímu Marešovi,
jenž před prázdninamiskoro na každý mistrákobětavě sháněl po obci náhodné ochotníky s kopačkami. Většíradost
mu snad bude nyníčinitA-mužstvo, které začalo pod stávajícímkoučem Vladimírem Kinským úvodní mistráky l,B třídy velmi nadějně. Druhým týmem dospělých je pak parta
staršíchhráčůKarla Procházky a Zdeňka Grolicha působící
v soutěži Old Boys
Po dlouhých letech se můžemedočkat v Tuřanech utkání
dorostu, přestože se jmenuje Slatina B. V nepříznivých personálních poměrech už totiž nespolupracujeme nejen s SK
Chrlicemi, ale téži se slatinskými kolegy. Kéžse na zdejšímhřišti bude naše omladina scházet lépe než zaniknuvší
béčko.Podobné přání má také charismatický trenér staršíchžákůJakub Černý. Toho už nyní velmi trápí úzký společný kádr tuřanských a chrlických hráčů,bez kterých bychom vůbec nebyli schopni postavit v kraji ani tým mladšíchžáků.
O něco světlejšívyhlídkyv nové sezoně mají naše přípravky. Staršípřípravka, řízená Markem Novákem a Michalem
Kratochvílem, i mladší přípravka se nemusíhráčskékrize vi

ceméně obávat a vesměs pátečnízápasy všech těchto dětí
bývají velmi půvabné.K jejich návštěvě a i k návštěvě utkánístaršíchkategoriívás na podzim srdečně zveme. lnfo najdete na webu SKTuřany.
Za SK Martin Horákovský

ulici, vchod z ulice Štěpánské)

DNy DušEvNínozonnví
Pod záštitou primátora města Brna lng. Petra Vokřála a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala 1.-9.10.2O15

Od pondělí do pátku od 13 do 'l9h se příchozím budou věnovat
psychiatři, psychologovéz psychiatrické nemocnice Brno-Černovice, psychiatrické kliniky Brno-Bohunice a psychiatrického od-

dělenívojenskénemocnice. V sousední poradně pak sociální pracovníci, zaměstnanci 5družení práh.
Přijít můžekdokoli bez objednání.
Nevá hejte, přijdte! Pod robné informace na www.pra h-brno.cz

PRoGRAM
1.10.18.00 hodin
Vernisáž výtvarníkůse zkušeností s duševním
onemocněním v Galerii skleněná louka

4.10. 17.00 hodin
Crazy Film Fest - Sál Vaňkovka
5. 10. 9-13.00 hodin
Seminář ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Cejl- Změna přístupu k lidem s duševním onemocněním a terénní
tým

18.00 hodin Vernisáž výstavy František Chrástek Fotografie/Obrazy

6.10.14.00 hodin
Slavnostní otevření chráněného bydlení Křenová 63
7.10. 9-13.00 hodin
Workshop - Jak se pozná, že už jsem se zbláznil"
19.00 hodin koncert: Folk team (Sál Vaňkovka, vstupné
dobrovolné)
8.10.
Jarmark - výrobků chráněných dílen
14.00 hodin Doprovodný program
,,Jak (se) podpořit při zotavení z duševnínemoci" pásmo
přednášek a vystoupení lidí se zkušeností s duševním onemocněním pořádané ve spolupráci se spolkem Narativ
a skupinou Slyšení hlasů
17.00 hodin Dětské divadlo

9.10. Od 13.00 hodin - 17.00 hodin
Dětský den na Tuřanské
19.00 hodin Rockorný festiválek

Celýtýden

Slévárna Vaňkovka
od 5.- 9.10. od 13 do 19,00 hodin bude probíhat
-

anonymní, bezplatná psychiatricko-psychologická a sociální
poradna pro veřejnost na Štěpánskéulici č.2 ve druhém patře.

zBLÁzNlT sE MŮžE KAžDÝ...
Veřejnost v Brně a v Jihomoravském kraji má jedinečnou příležitost
5.- 9. 10.201 5 nabízí Sdružení Práh
anonymní bezplatné psychiatricko-psychologické a sociální poradenství....Po celý tyíden budou fungovat bezplatné anonymní psychiatricko-psychologické a sociální poradny pro veřejnost
v Brně na Štěpánskéulici č.2 ve 2.patře.
(Přímo naproti bývalému Úřadu práce Brno - město na Křenové

Město poskytuje zápůjčkyz Fondu
rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na územíměsta Brna zápůjčkyna opravu a modernizaci bytou.ých a rodinných
domů a bytou.ich jednotek, Za tímto účelemvyhlašuje prostřed-

nictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně
rnýběrové řízení.

Výběrové řízeníje zveřejněno na úředních deskách města a městsklích částíana internetové adrese www.brno.cz (Správa města >
Magistrát města Brna > Úsek hospodářslgí > BytovY odbor >ZápůjčkyzFondu rozvoje bydleníměsta Brna).
O zápůjčku,která bude pos(ytována na jaře 20]6, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od '1,9. do 'l5.10.20'15 a od
1.12,2015 do 15.1.2016. Žádosti na předepsaném formulářijsou
přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám.3 nebo na
úřadech městsh.ých částí, na jejímžúzemíseopravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se

žádosti podávají, a na uýše uvedené internetové adrese.
KzajištěníápůjčekzFondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízenímástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr
žadatelů o ápůjčkuprovádí Komise bydlení Rady města Brna.
O uýsledku 4iběrového ř2eníjsou všichnižadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna.
Do rniběrovéh o řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteříjižk předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný zá-

vazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu
o zápůjčcevyhotoví BytoW odbor také zdarma a poplatky za ve-

dení účtuhradí město. Dalšíýhodou zápůjčky je možnost předčasnéhosplacení zápůjčky, K předčasnému splacení zápůjčky
město sdělídlužníkovirnýšiúroku, příp. rnýši úmoru a úroku dle skutečnévýše zápůjčkya skutečné dobyjejího splácení,
Finančníprostředky čerpá žadatel dle konkráních účelůna základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až ] roku od ote-

vřeníúčtu.po uplynutí6 měsí,ců od otevřeníúčtuzahájísplácení
formou měsíčníchsplátek. Po úplném splacenízápůjčkypřipraví
město podklady k provedenívýmazužstavníhopráva v katastru
nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelův jednom termínu. Bližšíinformace o ápůjčkáchz Fondu rozvoje bydlenímo-

hou občanézískat na Bytovém odboru MMB na Malinovského
nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech542
173 245 a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB

lhůta
splatnosti

účelzápůjčky

obnova střechy

5 let

250 tis. Kčhodinný dům
350 tis. Kč/bvtoyý dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávaiícím bytě

5 |et

60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

l5 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

1l0 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na zák|adě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let

l20 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

reko nstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt, jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

50 tis. Kč/dům

5 let

l00 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

5 let

50 tis. KčĎyt. jednotku

ekologický ohřev užitkovévody (s|uneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)
modernizace staršího r,ýahu dle inspekčníprohlídky

Terénnítým Práh pro Brno-střed
(a ostatní části Brna)
.

horní hranice ápůjčky

TrpíVáš blízký schizofrenií, depresí nebo mánií a situace je

těžko řešitelná?
. Bývá Váš blízký často hospitalizovaný a odmítá pomoc?
. Není váš blízký schopen se o sebe v důsledku nemoci posta rat?

Kontaktujte terénnítým Sdružení Práh
Pohotovostní linka: 733 643 379
í Prá h poskytuje prostřed n ictvím vlastn ího terén n ího týmu lidem se schizofrenií, depresí a mánií terénníslužby. Terénnítým tvoří psychiat1 psychiatrické sestry a sociál-

Sd ružen

nípracovnice.
Tým vylíždíza nemocnými pomáhat řešit akutní problémy
přímo do jejich bydliště,
Terénnítým5druženíPráh spolupracuje s Psychiatrickou kli-

nikou FN Brno.

Jak terénnítým funguje?
Každý všedníden mezi
ní linka 733 643 379.

8-1

7 hod. je v provozu pohotovost-

Pracovnice na telefonu je připravena pomoct řešit krizové situace. Podle popisu situaci vyhodnotí, navrhne řešení
a pomůže je zajistit. Pokud to situace vyžaduje, zorganizuje
výjezd týmu do 24 hodin. Členovétýmu na místě zmapujísituaci, pomohou klientovi i jeho blízkým s jejím řešením. Je-li

to potřeba, pomáhají kontaktovat dalšísociální a zdravotní
služby a koordinují spolupráci.
Terénnítým SdruženíPráh poskytuje i návaznou službu po

skončeníhospitalizace. Klientům, kteří mají problémy se
zvládáním běžných životníchsituací, pomáhá s vedením domácnosti, finančním hospodařením, péčío sebe, zališťuje
doprovod k psychiatrovi, dalším lékařům,na úřady atd,
Pracovnice týmu navštěvují klienty i několikrát týdně - jeli to nutné. Monitorují jeho zdravotní stav. Dojde-li k jeho

zhoršení, pomáhají ho řešit ve spolupráci s ambulantním
psychiatrem a psychiatrickými zařízením v Brně.
Kontakt
Mgr. Barbora Plochová, Koordinátor terénního týmu
tel, 733 643 379, e-mail: terennitym@prah-brno.cz

Turistické informačnícentrum pořádá
Po úspěšnémletním kulturním programu na nádvoří Staré radnice zve Turistické informačnícentrum města Brna na
dva podzimní festivaly a také na podzimní komentované
procházky s průvodci.
Prvním z festivalů je BABYLONFEST 2015, který se s podtit u le

m
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,l9.
tečníod 15. září. Již 8. ročníkfestivalu bude prezen-

tovat hudbu, tradice a životnárodnostních menšin v městě
Brně. více informací naleznete na

www.babylonfest.cz.
Na druhý podzimní festival BRNĚNSKÁ 16, který se koná od
] 4. do 17. října, se už těší filmoví fajnšmekři. Brněnská 16

je jeden z nejstaršíchtuzemských mezinárodních festivalů krátkometrážního filmu. Jeho název je odvozen od 16
mm filmového formátu a diváci v kině Art uvidízahraniční i českéfilmy. 56. ročníktéto soutěžní přehlídky přinese
bohatý doprovodný program v podobě tematických projekcí, přednášek a workshopů. Více informací naleznete na
www.brno] 6.cz,
Na konci září odstartuje oblíbený cyklus komentovaných
procházek, Letošní ročníkpotrvá až do konce měsíce října, v záííse ale můžetetěšit na architektonicky zaměřený
okruh či na úspěšnou procházku po stopách pivovarnictví
v Brně.

26.9.- sEcEsEV BRNĚNslďcH ULlcícH - při prohlídce se
seznámíte se secesními stavbami, trasa vede ulicemi panská, Radnická, Starobrněnská, Zelný trh, Masarykova, náměstí Svobody, Solniční,Rašínova,Jezuitská či Kobližná.
Začátek je v 10 hodin na nádvoří Staré radnice.

27.g.- Po sToPÁcH BRNĚNsKÝcn plvovRRŮ

- behem

této procházky nabídneme pohled na dějiny brněnského
pivovarnictví od středověku po současnost. Účastníci procházky se sejdou na Petrově u náhrobku jednoho ze sladovníků,navštívístarý městský pivova1 ve kterém sládkoval František Ondřej Poupě. Na trase směrem k Mendlovu
náměstí projdou kolem míst, kde stávala historická sladovna a prodejna ledu. Uvidí zbytky jednoho z průmyslových
pivovarů konce ]9. století v Pekařské ulici a seznámí se
i s historií a současností pivovaru Starobrno, Začátek je ve
14 hodin před Diecézním muzeem na Petrově.
Vstupenky v ceně 50 a 25 korun budou v prodeji od 'l5.9.
2015 v pokladně Labyrintu pod Zelným trhem, Zelný trh 21,
te\.542 212892, út - ne 9 -18. Více informacízískáte v lC Radnická 8 nebo je naleznete na www.ticbrno.cz.

ní podmínky pro její udělení, vyměnit stávající zastaralý kotel na pevná paliva za nový, moderní kotel na pevná paliva,
plynový kondenzačníkotel či tepelné čerpadlo, odpovídající
požadavkůmEU na tzv. ekodesign.
Maximální celkové způsobilévýdaje na dílčíprojekt fyzické
osoby, které zahrnují např. projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení
a realizací či úpravou otopné soustavy, dále dodávku a in-

stalaci akumulační nádoby, realizaci,,mikroenergetických"
opatřeníči náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy, mohou být ve výši 1 50 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá, že první výzvu na výměnu kotlů pro fyzické osoby vyhlásí nejdříve na přelomu roku
2015/2016.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na
pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv.,,mi kroenergetické" opatřen í (na př. zateplen í, výměna oken a dveří, oprava fasády atd.) nebo kde v minulosti
došlo ke sníženíenergetické náročnosti na úroveň požadovanou příslušnou vyhláškou. Výhradně v kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude možnév rámci dotace
instalovat i solární termickou soustavu, která bude splňovat
dané požadavky.
Více informacívčetně dotazníku předběžného zájmu naleznou zájemci na webových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-j homoravsky.cz
i

Zapiš se do historie s čápem Brunem
Na podzim se dětem a jejich rodinám otevře v Brně-Slatině
nové herní centrum - BRuNO family park. Jednak u této události můžetebýt osobně a jednak zde můžetenatrvalo nechat
i svou stopu.
Family pa rk vypisuje a nketu:,,Dej jméno klu kovi a holčičce,ka-

. servisplynovýcltkodůňeótypú,
"

výměnou zastaralého kotle pomúže
,,kot!íková dotace"
S

Sníženíemisí z lokálního vytápění domácností je cílem projektu na tzv. kotlíkové dotace, který s finančnípodporou evropského Operačn ího progra m u Životn í prostřed í připravuje Jihomoravský kraj.

Dotace ve výši od 70 do 80

o/o

umožníobčanům,kteří spl-

uvfulěníplynovýchkotlůdoprovozu

amoček

i

prohlídky

dů*Iadné Nolidelné roční

olyčištěníkodů

"

po delšíotlttóvce

poskyitutí plné zóruky i v případě vóni
zakoupenýchkotlů

g medranichéa óemidéčištěnísqónníq rekonstrukespalinových cestv přípotlě

imimo*zónu

* otlboné seiízeníplynových

výněnykotle

spotřebičů c elekrcinítoloce o revhe elekroinctalaci

*nodemídiognostikoptovšechny

plynoúspotřebiče

"opravyareúzehromosvodů
a revize plw, něření a regulacq

. vystayuí písqméreyimízpnívy*
voda, plyn,topení

marádům čápa Bruna". Hraje se o ročnípermanentku(12 vstupů) pro toho, kdo dá jméno klukovi a holčičce,kteří v centru
doprovázejí čápa Bruna - maskota family parku, Všichni, kdo
se do ankety zapojí, se mohou těšit na volné vstupy do herního centra, cožjistě každéhopotěší. Anketa běžína webových
stránkách do 31. 10. 2015 www.facebook.com/BRuNoFamilyPark Podrobné podmínky tam najdete také.
Centrum si už nyní získává fanoušky. Jednak zaujme zvenčí
svým nezvyklým tvarem, ale uvnitř bude nabité množstvím
netradičních atrakcí a aktivit. Všechny atrakce mohou děti absolvovat ise svýmiakčnímirodiči,čímžse umocníjejich společnézážitky.

Z těch nejzajímavějšíchatrakcí můžeme zmínit,,Čapíoko" prostor ve 22 metrech nad zemí (výška jako 7. patro) - jedná

se o panoramatickou vyhlídku s prosklenou podlahou. Těšíte
se na ten pocit pod vašima nohama? Dalšívýzvoubude tobo'l
gán,Jenké střevo" začínající
8 metrů nad zemía kroutícíse až

do

l

ůd o

p

říze m

í. Z

jiný ch zaj ím avost í s tojí za zmínku,, Podze m -

ní nory" - systém téměř 100 metrů chodeb pod úrovnízemě.
Celý koncept herního centra se inspiroval říšípřírodya hlavně
světem čápů- je proto zaměřen na pohyb, kreativitu, zábavu
azdraví nejen samotných dětí, ale také jejich rodičů.

První z kreativních kroků je právě pojmenování kluka a hol-

čičky.
Těšíme se na vaše nápady a příběhy.

Mgr. Jaroslav Kaleta, manažer projektu

Byzr.ys stranou, tady vládne umění!
V ateliérech Slatina se nachází místo pro Vaše tvoření.

Nese název ateliér lNDlGES.
Když se spojívelký sen a chuť jej realizovat, nikdy to nemůže
dopadnout jinak než dobře. Brněnští umělci sochař Petr Rol-

ník a architekt Adam Kolbábek se proto rozhodli uskutečnit
svůj velký projekt. Ke splněnítohoto snu si zvolili jedinečný
areál v brněnské Slatině. Jeho posláním je sloužit jako unikátní umělecká platforma pro setkánívšech kreativců, umělců, profesionálů i amatérů, zkrátka všech, kdo žijíuměním.
Svůj projekt představili coby hosté v televizním pořadu Vlna

zBrna.
Sochař Petr Rolník a architekt Adam Kolbábek přišli na způsob, jak přiblížitkulturu a umění širokéspolečnosti a sou-

vizualizace BRuNO family park

pod po řit začínající
i zku šenéu mělce. Založili prostor
pro inspiraci a neomezenou tvůrčíčinnost, který nese ná-

ča sně

zev Ateliéry Slatina. V této fázi projektu se podařilo realizovat dva ateliéry:jeden hlavní, větší,kde bude probíhat
malba, kresba a sochařina. Druhý, menší, ateliér je vyhrazen pro keramickou dílnu. Komplex těchto dvou ateliérůje
označován názvem lndiges, cožje také vzdělávací centrum,
které povede místníumělecké kurzy. V plánu je vznik dalšíchprostor a rozvoj celého projektu. V brzké době by měla
vzniknout nová 9alerie v podkroví objektu, určená pro vernisáže a výstavy.

Ateliéry Slatina jsou určeny jak profesionálním umělcům,
kteří vnáší do celého konceptu svojí prací kreativní genius loci, tak pro neumělce, běžnélidi, kteří se chtějí něco
přiučit a majítouhu, na sobě po stránce kreativity a osobního rozvoje pracovat. Ať už tedy patříte k jedné či druhé
skupině, můžete se těšit na odborné kurzy, lekce, workshopy i filmové projekce, které zde probíhají dvakrát do měsíce. Ty jsou doprovázeny tematicky sladěnou výstavou
a společenskou akcí. Pro návštěvníky jsou připraveny obory
malba s kresbou, sochařství a modelování, keramika, nová
média a další.Paleta zaměřeníje bohatá a bude se neustále rozšiřovat a rozvtjet. To je také záměr projektu, který má
za úkol docílit přesahu jednotlivých oborů a vést k vzájemnému obohacení. Součástí prostoru je i kavárna, kde na Vás
čeká občerstvenís kvalitní kávou a celou řadou dalšíchnápojů včetně vín a cideru.

Letos Ateliéry Slatina prošly velkou rekonstrukcí. Během
prázdnin se dovybavil hlavní ateliér i keramická dílna
a spustili se první programy.
)iž běžífilmové večery, na které se můžete společně tě-.
šit dvakrát do měsíce. Projekce je vždy spojená tematícky
s

doprovod nou výstavou.

EDENÁ §OUKRÍIMÁ ŠKOLKA U BRilĚ TUnAilEcH
AlHESft REZllA

2. BRH0 620 00

TEL.:602 609

$6l
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Přijít se výtvarně vydovádět můžekaždý a každému dle
jeho přánívyplníme to, po čem touží.Máme zde individuální programy spolu s celou řadou kurzů, které vedou naši
profesioná

l

n

í lektoři.

Od října bude náš provoz spuštěn naplno. Těšte se a počítejte s našimijednorázovými až půlročnímikurzy.

Pro více informací o projektu navštivte web ateliéru
l

NDlGES: www.indiges.cz

Najdete nás také na Facebooku pod názvem |ND|GES
atelier.
Váš ateliér lNDlGES

DlEcÉzNícHARlTA
BRNo

Benelični koncert

svírÁxí
Symfonického orchestru Konzervatoře Brno
a

Dómského smíšenéhosboru Brno
pod vedením Petra Kolaře

Dirigent: Stanislav Kummer

30,

a servis

plynovich kotlů všech

aznaček

typů

* uvótlění plynových kotlů do provozu

ipodelšíodstóvte

prohlídky ^ poskytnutí plné záruky

prayidelné rcční
" dúkladné
o yyčištění

kotlů

,

i v případě

mechanické a chemické čištěnísezónní * rekonstrukce spalinových cest
i mimo
výněny kotle

sezónu

a odbomé seřízení plynových

vóni

zakoupených kotlů

spotiebičů * elekroinstaloce

a

v

případě

rcvize elektrcinstolocl

*modunídiagnostikoprovšechny qoprovyarevizehronosvodů
nlmovésootřebih
"

revin plyn, něíenío regulacq

avystovenípísemnéreviznízptóvyqvoda,plyn,topení

září2O15 v 19 hod.

katedrála sv. petra a pavla

Vlitěžek je určen na pomoc seniorůn
Vstupné 250,- Kč
Předprodej vstupenek:

. recePce DiecéZní charity Brno, tř Kpt ]aroše

9,

Brno

. prodeina Donum, Petrov 9, Brno
. rezelvace vstupenek benefice@brno chariía cz

MALBY14

Rč/m2. NATERY

DVER! 350

Kčlkus

HÁrĚny - RADlÁToRů, OKEN, FAsÁD, HÁovrxu, a;.
www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250 Kč

Tel,: 606 469 316, 547 225 340,

lnvestor koupí byt k dalšímupronájmu.
platba ihned.
cena dle velikosti.
Bez RK| Tel: 602 833 381

Plzeň
Sporto

pótek 11.9.2015

Liberec

18:00

neděle 3.1.2015

pótek 18.9.2015

Korlovg Vorg

18:00

pótek 8.1.2016

pótek 25,9.2015

0lomouc

18:00

úterý 12,1.2015

neděle 4.10.2015

Sporto

17:40

pótek 22.1.2016

neděle 11.10.2015

19:00

pdtek 29.1.2016

úter{ 20.10.2015

Chomutov
pordubice

17:70

pótek 5.2.2016

Litvínov

18:00

pótek 30.10.2015

vítkovice

18:00

středo 17.2.2016

Mountfield

středo 11.11.2015

Litvínov

18:00

pótek 19.2.2016

neděle 22.11.2015

Třinec

15:30

úter9 23.2.2016

Plzeň
Třinec

18:00

úter9 24.11.2015

Mounťield HK

18:00

neděle 28.2.2016

Ml.Boleslov

úter! 1.12.2015

Ml.Boleslov

18:00

pótek 4.3,2015

neděle 6.12.2015

Zlín

15:30

pótek 11.12.2015

Liberec

18:00

středo 23.12.2015

Korlovg Vorg

18:00

pondělí 28.12.2015 0lomouc

18:00

Chomutov
Pordubice

15:30

18:00
18:00
18:00

Vítkovice 18:00

Zlín

HK

'18:00

18:00
15:30

18:00

nádvoří radnice Brno - Tuřany
9:0O - t2:OO

13:&) - 17lO0

Tanečníhrátky s hvězdami §tarDance

"

Jihomoravský krai

Janem Onderem a Janenn

Tománkem WWW.SIaVnOStizeli.CZ

Městská část Brno - Tuřany

íUnAilY

Váženíspoluobčané, jak jste již mnozízjistili, připravila městská část ve spolupráci se společnostíAgro Brno-Tuřany, a.s.
první ročníkSlavností tuřanského zelí. Tuřanské zelí (pěstované v Holáskách a zpracovávané v Br. lvanovicích) patří ke
,,klenotům" našíměstské části, ale i celé jižníMoravy. Proto si
svoje slavnosti zasloužía chceme takto založit novou tradici vTuřanech.

Večer je připraveno finále silácké soutěže, prezentace vinoték, k poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika,

Celodenníakce bude od rána probíhat na nádvoří radnice.
Dopolední pro9ram bude věnován především dětem.

Jste srdečně zváni, přijdte se pobavit a odpočnout od každodenních starostí.

Připravilijsme pro děti řadu soutěží,akci budou moderovat
hvězdy Star Dance Honza Tománek a Honza Onder. V odpoledních hodinách můžeteochutnat zelňačku v provede-

Více informací najdete na webových stránkách
www.slavnostizel i.cz.

ní místních restaurací. 5outěže jsou připraveny i pro dospělé,

Radomír Vondra, starosta MČ Brno-Tuřany

imo ji né i kva ifi kace o titu l Tuřanský zelný si lá k (ja k d lou ho
udržíteopravdu těžkou hlávku zelív natažených rukou?) Prohlédnout si můžete malou výstavu o výrobě zelía na vlastní
kůžisi vyzkoušet šlapánízelí.
m

l
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