
 Co napsat k tak významné událos�, která se koná každý 
rok? Maškarádi vždy proběhnou dědinou a zanechají po 
sobě stopu, která se bude smývat zase celý rok ... 

 Sám jsem chodil v průvodu maškarád, takže vím, jak to chodí. Ten, kdo se za 
mého mládí ocitl nebezpečně blízko maškarád, byl postříkán směsí voňavek
a kdoví čeho, byl pomalován rtěnkami a tužkami na obličej většinou infan�lní-
mi srdíčky, že vypadal a smrděl tak, že se ostatní za ním ohlíželi. Tomuto 
neunikli nejen domácí, ale i přespolní, kteří čekali na zastávce na autobus. 
Odměnou jim ale byla fašanková podívaná, kterou jen tak někde neuvidí
a nejednou si s dotyčným zatancoval medvěd, stará babka, lehká děva či jiný 
zjev, který posilněný douškem dobrého moku roztáčel dotyčného, aby ho po 
chvilce nechal a u�kal zas dál. 
Co si tenkrát o nás dotyční 

mysleli, nevím, ale snad když si teď na to vzpomenou, tak se jim 
vykouzlí úsměv na obličeji a řeknou: „ Joó, to bylo tenkrát ....”
 Průvod maškar se hrnul dědinou a tropil neplechu až hanba. 
Výjimkou nebyly pomalované značky, popelnice dané do vchodu či 
jiné patálie. Jednou jsme šli kolem starých ojetých pneuma�k, které 
ležely jen tak na hřiš� a někdo řekl: „Vemte je, to se bude hodit”
a nikdo nepochyboval o tom, že najdou uplatnění, protože hned za 
rohem jsme pneuma�ky naskládali jednomu z našich kamarádů do 
žundru tak, že přes ně nebyly vidět dveře. A že jsme z toho měli 
obrovskou bžundu, to snad nemusím ani psát. 
 V podstatě celý víkend včetně pondělí se nesl v humorném 
duchu a lidé si to patřičně užívali. A aby byla sranda, tropilo se, co se 
právě namanulo. Když jel autobus, vběhlo se do něj a pomalovali
a nasmradili se cestující a zas rychle ven. I když né vždy to vyšlo. Pamatuji si,  jak autobusák zavřel dveře,  jel s námi 
pryč a protože to byl lonťák, najednou nám nebylo zrovna do zpěvu a už jsme přemýšleli, jak se ze Sokolnic dostaneme 
zpátky. Naštěs� na konci dědiny zastavil a pus�l nás ven. Je prostě na co vzpomínat a vždy se nad �m náramně 
pobavíme.

 Proč to vlastně píši? Ne všichni se zde narodili a znají zvyky, které mají 
hluboké kořeny. Někteří mají pocit, že průvod masek je jen banda ožralých 
pobudů, kteří ničí vše, co jim přijde do ruky. Musím se jich zastat. Vylomeniny 
dělají, to ano, ale škody na majetku snad ne. Moje generace dělala daleko větší 
rambajs a nikdo se nad �m 
nepozastavoval. A co teprve 
generace přede mnou, to byste 
teprve viděl i ,  co maškarádi 
prováděli. Proto, když vidíte 
průvod masek, tak se zastavte
a užívejte si tu krásnou chvilku, 
která je v dnešním uspěchaném 
světě vzácná a pobavte se společ-
ně něčím,  co si nemůžete koupit.

Pavel Odehnal
člen Informační komise
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Rada na 1. schůzi dne 8. 12. 2014: 

- doporučila ZMČ schválit rozpočet 
městské čás� Brno-Tuřany na rok 
2015 a Pravidla pro rozpočtová opat-
ření vyhrazená RMČ pro rok 2015,

- požádala o doplnění materiálu 
ohledně dopravního napojení pozem-
ků p.č. 1330,1333,1339/10, k.ú. 
Brněnské Ivanovice o stanovisko Komi-
se výstavby a rozvoje a Komise 
dopravní,

-  neměla připomínky k návrhu
„Metodiky vyhrazeného parkování
v Brně“, kterou zpracoval odbor 
dopravy MMB,

- souhlasila se záměrem výstavby pro-
dejny zavlažovací techniky na pozem-
cích p.č. 91/2 a 1488/1, k.ú. Brněnské 
Ivanovice,

- odmítla závěry posudku k záměru 
„CTPark Brno, objekt G1, podání 
duben 2014“ jako účelové a poplatné 
zadavateli posudku. Uložila úřadu sdě-
lit toto usnesení KÚ JmK OŽP a součas-
ně krajský úřad informovat, že stano-
visko zastupitelstva k dokumentaci 
bude možné projednat na jeho zase-
dání 18. 12. 2014. 

- požádala doplnění materiálu ke změ-
ně ÚPmB (Územní plán města Brna) 
při ulici Petlákově o stanovisko Komi-
se výstavby a rozvoje a Komise 
dopravní,

- doporučila ZMČ souhlasit se změnou 
ÚPmB, spočívající ve změně na 
pozemcích p.č. 548/1, 548/2 a 549/1, 
k.ú. Brněnské Ivanovice, z plochy CV 
(plochy pro služby charakteru výroby 
a výroba nerušící) na plochu pro byd-
lení BR, na pozemku p.č. 436/37, k.ú. 
Holásky, z plochy komunikace na plo-
chu pro bydlení BR, 

- doporučila zastupitelstvu požádat 
město Brno o změnu územního plánu 

v návrhové ploše pro bydlení v pro-
dloužení ulice Myslivecké z plochy BK 
na plochu BR, 

- doporučila ZMČ nesouhlasit se smě-
nou pozemků v lokalitě U Potoka
a doporučila změnit funkční využi� 
pozemků ve vlastnictví města Brna
z plochy BK na plochu OP. Následně 
pak realizovat výstavbu domů s pečo-
vatelskou službou na pozemcích
města Brna.  

- souhlasila s navýšením kapacity škol-
ní družiny v budově Dvorecká 4 na 90 
dě� a v budově Požární 1 na 80 dě�. 

Rada na 2. schůzi dne 5. 1. 2015:  

- schválila rozpis rozpočtu MČ Brno-
Tuřany na rok 2015 podle podrobné 
rozpočtové skladby,

- schválila formáty a ceny inzerátů do 
zpravodaje Listy,

- uložila úřadu zajis�t aktualizaci 
položkového rozpočtu a výkazu 
výměr v předpokládané ceně do 5 
�síc Kč pro výběrové řízení akce MŠ
U Lípy Svobody, opěrná zeď,

- jmenovala členy komisí RMČ Brno-
Tuřany pro VII. volební období

Rada na 3. schůzi dne 19. 1. 2015:  

- projednala a schválila návrh Dohody 
o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky na dodávku energií na rok 
2016 pro odběrná místa MČ a pří-
spěvkových organizací zřízených MČ, 

- schválila provedení aktualizace 
pasportu dopravního značení pro blo-
kové čistění místních komunikací
a ZáKoSu na rok 2015 společnos� 
SIGNEX spol. s r.o., IČ 49971344,  Hol-
zova 138,  Brno, za cenu 5.500 Kč,

- vzala na vědomí, že vzhledem k poza-
stavení stavebních prací v podkroví 
budovy MŠ U Lípy Svobody, z důvodu 
změny projektové dokumentace smě-

řující k navýšení počtu dě�, nebude 
možné dodržet termín k dokončení 
stavby, uvedený ve smlouvě; vzala na 
vědomí, že nový termín k dokončení 
stavby bude možné stanovit až po 
dokončení změnové projektové doku-
mentace a ukládá úřadu informovat
o přijatém usnesení zhotovitele,
firmu Varsta s.r.o.,

- schválila žádos� škol o finanční pro-
středky z úrovně Odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu města 
Brna,

- jmenovala za zřizovatele tyto členy 
Školské rady Základní školy Brno, Měš-
ťanská 21 pro její 4. funkční období: 
Radomír Vondra, Antonín Tůma,
Lenka Smutná,
- schválila zřízení oficiálního faceboo-
kového profilu městské čás� Brno-
Tuřany a pověřila �mto úkolem Komi-
si informační.

Zastupitelstvo na 1. schůzi
dne 27. 11. 2014:  

- zastupitelstvo MČ zvolilo: 

Kontrolní výbor:
Bc. Michal Krátký - předseda
Ing. Jan Harašta, CSc. - místopředseda
Ing. Mar�na Chvátal, Tomáš Kopecký, 
Ing. Zdeněk Oprchal - členové

Finanční výbor:
Ing. Michal Meluzín – předseda
Ing. Hanuš Horák - místopředseda 
Bc. Aleš Jakubec, Kateřina Porubano-
vá, Ing. Petr Svoboda - členové

Zastupitelstvo na 2. schůzi
dne 18. 12. 2014:  

- schválilo zahrnout do rozpočtu na 
rok 2015 do výdajové čás� (odvětvo-
vé třídění 2212 silnice) položku na cyk-
lostezku Tuřany – Dvorska, aktualiza-
ce projektové dokumentace, příprava 
inves�čního záměru, navrhovaný 
výdaj 10.000 Kč,
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- schválilo rozpočet městské čás� 
Brno-Tuřany na rok 2015 a Pravidla 
pro rozpočtová opatření vyhrazená 
RMČ pro rok 2015,

- schválilo poskytování měsíčních 
odměn neuvolněným členům Zastu-
pitelstva městské čás� Brno-Tuřany
v VII. volebním období s účinnos� od 
1. 1. 2015 a v případě náhradníka ode 
dne vzniku funkce,

- nesouhlasilo s vypořádáním připo-
mínek v rámci posudku o vlivech zámě-
ru CTPark Brno, Objekt G1. Vypořádá-
ní považujeme za nedostatečné.V pří-
padě zahájení výstavby objektu G1 
požadujeme souběžně zahájit budo-
vání dálničního kolektoru se shodným 
datem ukončení obou akcí. Dále poža-
dujeme zajis�t finanční prostředky na 
výkupy pozemků a následnou realiza-
ci obchvatu Tuřan, s následným vylou-
čením tranzitní kamionové dopravy 
přes zastavěné území MČ Brno-
Tuřany. 

- nesouhlasilo se směnou pozemků 
mezi společnos� KOMFORT a.s. a sta-
tutárním městem Brnem dle geomet-
rického plánu č. 594-56/2012 a dopo-
ručuje změnit funkční využi� pozem-
ků ve vlastnictví města Brna z plochy 
BK (plocha  pro bydlení kombinované 
bez určení převažujícího charakteru 
domů) na plochu OP (sociální péče
a péče o rodinu). Následně pak reali-
zovat výstavbu domů s pečovatelskou 
službou na pozemcích města Brna.  

Komise výstavby a rozvoje – předseda Ing. Mar�n Chvátal

Členové: Bc. Jiří Kirchner, Tomáš Kopecký, Ing. Jan Harašta, Csc., Ing. Sylva   
Kostková, Ing. Zdeněk Kronus, Ing. Petr Harašta, Marie Sýkorová, 
Ing. Zdeněk Oprchal, Ing. Hana Kašpaříková, Ing. arch. Aleš Stuchlík

Komise informační – předseda Ing. Aleš Hepnar

Členové: Pavel Odehnal, Ing. Michal Meluzín, Marie Koblížková,
Ivana Kolečková 

Komise sociální – předseda Miroslava Šnajdrová

Členové: Mgr. et Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS., Aloisie Haraštová,
Mgr. Ludmila Havránková, Jitka Heřmanská, Fran�ška Hlaváčková, 
Ing. Vlasta Hrdlíková, Emilia Hudečková, Marie Keprtová, Marie 
Koblížková, Marie Konvičná, Mgr. Jitka Křesalová, Věra Mikušová, 
Ludmila Sedláčková, Libuše Vondrušková,Marie Vondrová,
Bc. Renata Ludinová, Marta Zemková, Daniela Fejtová

Komise životního prostředí – předseda Ing. Sylva Kostková

Členové: Jiří Vašíček, Ing. Hana Kašpaříková, Pavla Šimková,
Ing. Romana Hejčová

Komise kulturní a sportovní – předseda Lenka Smutná

Členové: Ing. Michal Meluzín, Drahomíra Doležalová, Bc. Aleš Jakubec, Ivana 
Kolečková, Ing. Jan Hudeček, Simon Vejtasa, Bc. Zdeňka Jandová, 
Roman Pfefr

Komise školská – předseda Ing. Hanuš Horák

Členové: Zuzana Malíková, RNDr. Magda Navrá�lová, Radomír Vondra,
Lenka Mášová

Komise dopravní – předseda Bc. Jiří Kirchner

Členové: Karel Kuchta, Ing. Zdeněk Oprchal, Milan Smutný, Aleš Medek,
Ing. Jan Harašta, Csc., Ing. arch. Aleš Stuchlík, Lukáš Lach,
Ing. Hana Kašpaříková

ZVOLENÍ ČLENOVÉ KOMISÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MČ  BRNO-TUŘANY
30. 4. 2015  V  18  HODIN  NA  RADNICI

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás upozornili na nově zřízenou e-mailovou schránku pripominky@turany.cz. 
Budeme velice rádi, když nám budete prostřednictvím této schránky předávat podněty a připomínky ke zlepšení 
života v naší městské čás�. Vaše náměty budou řešeny buď přímo vedením radnice nebo budou přeposílány 
předsedům jednotlivých komisí a na všechny zaslané připomínky obdržíte následně e-mailovou reakci. Doufáme, že 
schránka přispěje k zapojení většího počtu obyvatel do veřejného života a napomůže k lepší komunikaci radnice s 
občany.

NOVĚ - PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ
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Dovolte mi, abych Vás nyní seznámil 
s průběhem a dalším plánovaným 
pokračováním stavebních prací při 
rekonstrukci MŠ U Lípy Svobody.
Současná etapa stavebních prací pro-
bíhá od loňských prázdnin, kdy byl pro-
voz MŠ dočasně přesunut do budovy 
ZŠ na ulici Dvorecká. Plánovaná 
rekonstrukce, která doposud stála 
včetně předchozí opravy střechy již 
více než 15,5 miliónů Kč, počítala pou-
ze se stávajícím počtem 50 umístě-
ných dě�. Nebyl brán ohled na to, že 
jen v loňském roce bylo v naší městské 
čás� neuspokojeno 28 rodin dě�, 
které žádaly o přije�. 
Snahou nového vedení městské čás� 
bylo tento nepříznivý stav napravit. 
Zadali jsme vypracování studie, která 
při zachování komfortu pro umístěné 
dě� prokázala, že se může kapacita 
školky zvýšit o 20 dě�. Mimo jiné i �m, 
že se plánovaná ředitelna z původně 
plánovaných skoro 40 m² zmenšila na 
10 m². Zachována bude v novém řeše-
ní logopedická třída s učebnou, plá-
novaný pohybový sál i samostatné lož-
nice. Během projednávání studie byly 
zohledněny a do konečného řešení 
zapracovány požadavky rodičů i peda-
gogického personálu MŠ.
Nepřekročitelnou podmínkou navr-
hovaných změn je samozřejmě ter-
mín dokončení stavebních úprav včet-

ně vybavení MŠ – začátek příš�ho škol-
ního roku (září 2015). Tento termín je 
samozřejmě pozdější, než byl původ-
ně slibovaný termín (dokončení sta-
vebních prací v březnu 2015), který se 
sice dal s�hnout, ale přemístění dě� 
do MŠ by bylo prak�cky nemožné. 
Důvodem, bránícím obnovení provo-
zu MŠ, je havarijní stav opěrné zdi na 
zahradě MŠ. Na podzim loňského 
roku bylo provedeno sta�cké zajiště-
ní, spočívající v odkopání zeminy od 
stávající opěrné zdi a �m ke zmenšení 
zemního tlaku na tuto zeď. Bohužel 
minulé vedení, které mělo k dispozici 

projekt rekonstrukce opěrné zdi od 
konce roku 2012, nezajis�lo vydání 
ani územního rozhodnu�, ani staveb-
ního povolení. V současné době již 
probíhají všechny legisla�vní kroky 
směřující k povolení stavebních prací 
na sta�ckém zajištění opěrné zdi, včet-
ně jednání se sousedy. Současně je 
zpracovávána aktualizace výkazu 
výměr, aby mohlo být vyhlášeno výbě-
rové řízení na dodavatele. Termín 
dokončení celé akce je samozřejmě 
také konec srpna 2015.
Pro ilustraci předkládáme fotografii 
současného stavu zahrady MŠ. 

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta

REKONSTRUKCE MŠ U LÍPY SVOBODY

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ŠKOLNÍHO PLESU

Vedení Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o. velice děkuje všem,
kdo věnovali na 10. školní ples hodnotné sponzorské dary. 
Jsou to:
Focus Hotel, s.r.o. Brno – Komárov – paní Moučková, paní Biječková, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.,  DISTR Mikulov – pan 
Šmid, HŠ YAMAHA Tuřany, Zlatnictví Aleš Tůma, Truhlářství Pernes, vedení radnice Tuřany, AGRO Tuřany, Cukrářství 
Pallová, Cukrářství Ivana Kolečková, CBA Nuget Šumperk, Bidvest – Nowaco, Modios Modřice, Zapo potraviny, pan 
Pekárek, Vitana, Dr. Oetker, Ing. Chlup, Firma Hladíková, Potraviny Dvořák, pan Svoboda, United pekárny, Vlčková – 
papírnictví, paní Přichystalová, FC Zbrojovka Brno, pan Wojtowitz, paní Smutná, paní Drysková. 
Dále přispěli zaměstnanci školy - ředitelka školy, paní učitelky Navrá�lová, Čechová, Koláčková, páni učitelé Kodýs, 
Vecheta, kolek�v Dvorecká 4, paní Švábová, Kolegarová, Tvrzníková, paní kuchařky a další zaměstnanci školy. 
Děkujeme také rodičům a zaměstnancům školy za zakoupení sponzorských vstupenek a rodičům tanečníků za finanční 
zajištění nádherných toalet a obleků. Získané finanční prostředky jsou určeny na podporu ak�vit žáků ZŠ. 
DĚKUJEME !!!        

B. Kü�aberová
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 Na jednání Zastupitelstva města Brna 
dne 10. 2. 2015 byla odsouhlasena 
smlouva na poskytnu� dotace na stav-
bu sportovní haly v Tuřanech.
Cílem projektu je oživit sportovní 
život v městské čás�, obnovit závodní 
činnost dříve tradičních sportovních 
oddílů basketbalu a volejbalu, rozvíjet 
i další sporty jako např. florbal, háze-
ná, badminton apod. 
Dále zajis�t možnost tréninků stávají-
cích sportovců (fotbalisté, tenisté)
i v zimním období. V dopoledních 
hodinách bude využívána především 
žáky ZŠ Měšťanská. Pro diváky spor- tovních a kulturních akcí bude k dis-

pozici výsuvná tribuna pro 170 lidí. 
Vznikem nové tělocvičny bude uspo-
kojena poptávka rostoucího množství 
obyvatel v MČ a v okolí, která je v nej-
bližší době reálná. Předpokládané 
datum ukončení projektu je září 2015. 
V současné době probíhá výběrové 
řízení na dodavatele stavby.
Ce lkové  v ýda je  pro jektu  j sou
48 799 087 Kč včetně 21 % DPH.

Celkové způsobilé výdaje projektu 
jsou 45 821 144 Kč. Dotace bude 
poskytnuta ve výši 85 % z celkových 
způsobilých výdajů, tzn. 38 947 972 
Kč. Na ko�nancování se statutární 
město Brno bude podílet částkou
9 851114 Kč. MČ Brno-Tuřany se bude 
podílet z 50% na ko�nancování pro-
jektu, tedy ve výši 4 925 557  Kč.

Radomír Vondra starosta MČ 

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA

Vážení  spoluobčané, od posledního 
vydání Listů uběhla krátká doba, přes-
to je pár věcí, o  kterých bych Vás rád 
informoval.  Především občanů Holá-
sek se velmi dotklo sloučení autobu-
sových linek č. 59 a 509. O tomto kro-
ku nebyli včas informováni ani obča-
né, ani vedení radnice. Občanům Holá-
sek tento krok přinesl spoustu nepří-
jemnos� a zhoršení komfortu dopra-
vy. Odeslali jsme dopis panu primáto-
rovi a všem radním, ve kterém jsme 
vyjádřili nesouhlas s provedenými 
změnami v dopravě a deklarovali 
jsme požadavek na návrat linky č. 63
s ukončením na ulici Úzká. V současné 
době proběhlo několik jednání s vede-
ním města Brna, DPMB a KORDISu. Na 
řešení úzce spolupracujeme s vede-
ním radnice MČ Brno-Chrlice. Jednání 
za�m probíhají vstřícně a v průběhu 
měsíce února by mělo být nalezeno 
řešení, na kterém se všechny strany 

shodnou. O výsledku budete informo-
vání prostřednictvím webových strá-
nek obce.
V souladu s naším volebním progra-
mem procházejí webové stránky 
postupnou úpravou. Nově na nich 
najdete veřejný diář starosty a mís-
tostarosty obsahující seznam jednání 
a schůzek, kterých se účastní. Díky diá-
řům si můžete naplánovat svoji schůz-
ku s představiteli radnice tak, aby se 
nepřekrývala s jinými. Na stránkách 
jsme zavedli monitoring znečištění 

ovzduší v Tuřanech. Důležitou polož-
kou ke sledování jsou hodnoty poléta-
vého prachu - PM10. Prachové čás�ce 
v průduškách a plicích škodí jednak 
samotným mechanickým zapráše-
ním, mnohem větším problémem je 
obsah jedovatých a rakovinotvorných 
látek v prachu, například arzenu, kad-
mia, chromu, niklu, olova nebo man-
ganu.
Dalším krokem ke zlepšení informova-
nos� občanů je zavedení oficiálního 
facebookového profilu obce
h�ps://www.facebook.com/mcbrno-
turany.
Chtěl bych opět připomenout mož-
nost zasílání rozhlasových hlášení 
elektronickou poštou. Pokud máte 
zájem o zasílání rozhlasových hlášení 
na váš e-mail, zašlete požadavek na 
adresu: rozhlas@turany.cz. Příslušný 
pracovník úřadu vás zařadí do databá-
ze a zajis� zasílání zpráv.

Radomír Vondra starosta MČ 

Z RADNICE

Vizualizace: S-projekt plus, a.s.
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Správa hřbitovů města Brna, příspěv-
ková organizace zajišťuje provoz, údrž-
bu a správu  všech 11 brněnských 
veřejných pohřebišť, tedy i tuřanské-
ho.

Provoz a údržba spočívá v otevírání
a zavírání, úklidu komunikací, vč. zim-
ního, sběru a likvidaci odpadů, péči
o travnaté plochy a zeleň, péči o roz-
vody vody, údržbě a opravách budov
a ohradních zdí (poslední oprava byla 
provedena v r. 2014) atd. Samotnou 
kapitolou je veřejné WC, kterého
provoz v současnos� nelze zajis�t 
kvůli chybějící venkovní kanalizaci.
O nápravě již bylo zahájeno jednání
s ÚMČ Brno-Tuřany.
Správa pohřebiště, což je vedení evi-
dence hrobových míst, zemřelých
a nájemců hrobových míst, uzavírání 
a obnova nájemních smluv, spoluprá-
ce s pohřebními službami atd., je 
zajišťována pro všechna pohřebiště
v kanceláři na Ústředním hřbitově, 
Vídeňská 96 (tel. 543213805, mail: 
brnenskehrbitovy@volny.cz, webové 

stránky: www.hrbitovybrno.cz).
Organizace rovněž zajišťuje dle objed-
návek nájemců pravidelnou údržbu 
hrobových míst (výhrab, zálivka, 
výsadba, výměna ozdobných dr� 
atd.).

V Tuřanech se poslední dobou  roz-
máhá nešvar, a sice ukládání uren se 
zpopelněnými ostatky do hrobů samo-
statně bez vědomí a souhlasu správ-
ce. Upozorňujeme, že je  to v rozporu 
se zákonem o pohřebnictví, řádem 
pro pohřebiště i nájemní smlouvou
a podléhá to sankci.
Žádáme proto nájemce hrobových 
míst, aby uložení uren zpětně nahlási-
li (nutno doložit úmrtní list a doklad
o zpopelnění) a i nadále všichni toto 
zákonné ustanovení dodržovali.

Ing. Marek Šamšula, ředitel 
Správa hřbitovů města Brna

SPRÁVA HŘBITOVŮ MĚSTA BRNA INFORMUJE

INFORMACE

Každý hřbitov by měl být především důstojným a uprave-
ným místem. Dá se to však říct o tuřanském hřbitovu? Zřej-
mě se shodneme, že ne.  Nepořádek u kontejnerů, zoufalý 
stav komunikací ve staré čás� hřbitova, neudržované lavič-
ky a další. V měsíci lednu jsem proto požádal o schůzku Ing. 
Marka Šamšulu, ředitele Správy hřbitovů města Brna. Při-
nesl jsem sebou fotografie pro dokreslení situace a seznam 
požadavků na zlepšení nevyhovujícího stavu. Jednání
s panem ředitelem proběhlo s pochopením a příslibem 
nápravy. Nyní by mělo být u kontejnerů uklizeno, lavičky 
opraveny a natřeny. V době Velikonoc, Dušiček a Vánoc 
máme přislíbeno, že bude otevřena i zadní brána pro lepší 

přístup. Samostatnou kapitolou je stav asfaltových cest. Ty 
jsou značně narušeny kořeny stromů a představují pro star-
ší občany nemalé nebezpečí. Neuspokojivý stav cest a pří-
padná náročnost na financování však svým rozsahem pře-
vyšují možnos� správy hřbitovů. Proto jsem také navš�vil 
náměstka primátora Mgr. Mar�na Andera, se kterým jsem 
stav hřbitova projednal. Dohodli jsme se, že v první řadě 
bude proveden průzkum zdravotního stavu stromů
a následně se bude hledat nejvhodnější řešení, jak uvést 
cesty do přijatelného stavu. Určitě se bude jednat o větší 
zásah s předpokládaným odstraněním současného asfalto-
vého povrchu.  Věřím, že ve spolupráci s městem Brnem 
dosáhneme vytvoření důstojného a bezpečného prostředí 
na našem hřbitově.

Radomír Vondra
starosta MČ 

SOUČASNÝ STAV HŘBITOVA

FOTO
UREN

mailto:brnenskehrbitovy@volny.cz
mailto:brnenskehrbitovy@volny.cz
http://www.hrbitovybrno.cz


únor 2015LISTY

strana 7www.turany.cz

Chráněná přírodní památka Holásec-
ká jezera je jedním z nejvýznamněj-
ších krajinných prvků naší Městské 
čás� a jistě si právem zaslouží náleži-
tou péči. Je také od začátku jeho půso-
bení jednou z priorit Občanského 
sdružení Holásky.
Již v roce 2011 iniciovalo naše OS pod-
nětem na Odbor životního prostředí 
MMB  znovuotevření kauzy revitaliza-
ce Holáseckých jezer. Na úvodních jed-
náních bylo zjištěno, že původní pro-
jektová dokumentace z roku 2007 
není z důvodu neúnosné finanční 
náročnos�, množství různě zaintere-
sovaných ins�tucí a úřadů a v podsta-
tě i pro nerespektování poslání toho-
to území proveditelná.
V roce 2012 se uskutečnily za přítom-
nos� všech zainteresovaných stran 
(odbory MMB - OŽP, OÚPR, OVLHS, 
Úsek rozvoje města - dále Povodí 
Moravy, Moravský rybářský svaz, OŽP 
Krajského úřadu Jihomoravského kra-
je, MČ Brno – Tuřany, OS Holásky, OS 
Čisté Tuřany, OS Vlastníci za charakter 
Holásek) 3 přípravné výbory. Výsled-
kem pak bylo vypracování Plánu revi-
talizace Holáseckých jezer společnos-

� Atelier FONTES s.r.o. Plán respektu-
je zejména zájmy ochrany přírody, 
rybářského svazu i zájem obyvatelstva 
o využi� jezer pro klidovou rekreaci 
včetně naučné stezky s drobným 
mobiliářem. 
Již na podzim 2012 a začátkem roku 
2013 začala údržba zeleně kolem 
jezer kácením a řezem dřevin v hava-
rijním stavu. V roce 2013 pak péče
o jezera spočívala především v udržo-
vání některých travnatých ploch seče-
ním, údržbou rákosin u vybraných
vodních ploch, průklestem křovin
a odstraněním nevhodných náletů.
V roce 2014 práce probíhaly v bezpro-
středním okolí největší nádrže Opleta. 
Byly odborně ošetřeny vrby hlava�ce 
a provedena náhradní výsadba saze-
nic za dříve sanovanou zeleň.
Projekt Plán revitalizace Holáseckých 
jezer financuje MMB, metodické říze-
ní podléhá OŽP a realizaci provádí fir-
ma Veřejná zeleň města Brna. 
Jaký je tedy aktuální stav podle infor-
mací ing. Mikšíkové z Odboru ochrany 
přírody magistrátu města Brna a p. 
Hájka z Veřejné zeleně města Brna:  
V uplynulých letech financoval OŽP 

MMB realizaci nejnaléhavějších pro-
blémů kolem Holáseckých jezer. 
Finančně šlo o náklady 200 000,- Kč 
ročně za období posledních tří let. 
Pokračování v realizaci Plánu revitali-
zace Holáseckých jezer závisí na získá-
ní dalších finančních prostředků. Poku-
síme se iniciovat pokračování jednání 
se zainteresovanými stranami a bude-
me se snažit, aby nadějně zahájené 
práce na revitalizaci jezer zdárně 
pokračovaly i v budoucnu. V souladu
s Plánem revitalizace by měly být 
zejména opraveny vodohospodářské 
objekty propojující jednotlivé vodní 
nádrže, jako jsou propustky, dělící 
hrázky a zprovozněno hlavní stavidlo - 
výpustné zařízení na vodní nádrži 
Opleta  a upraveny cesty včetně drob-
ného mobiliáře. 
MČ Brno – Tuřany bude v tomto roce 
pečovat o plochy kolem umělé nádrže 
Opleta. Dvakrát budou vysečeny trav-
naté plochy, popřípadě odstraněny 
větve nebo stromy ohrožující bezpeč-
nost. Tyto práce budou hrazeny
z finančních prostředků oddělení 
životního prostředí při Odboru sta-
vebním a technickém.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

INFORMACE PETIČNÍHO VÝBORU A OS HOLÁSKY 

Máte problémy s alkoholem nebo 
hazardním hraním a chtěli byste je 
řešit? Chybí Vám informace a podpo-
ra ke zvládnu� Vaší závislos�? Chcete 
se dozvědět, jak to zvládají ostatní? 
Na koho se obrá�t

Jsme obecně prospěšná společnost A 
Kluby ČR, o.p.s. poskytující pomoc
a podporu osobám závislým na alko-
holu, lécích a hazardním hráčství, včet-
ně pomoci jejich rodinám a blízkým. 
Poskytujeme terapeu�cký léčebný 
program, následnou péči, individuální 

a skupinovou terapii, první kontakt
a sociální poradenství. Naše služby 
jsou poskytovány zdarma a jsou zalo-
ženy na principu respektu vůči klien-
tovi. Každoročně také pořádáme Adik-
tologickou konferenci a soutěž pro 
dě� a mládež.

Novinky pro rok 2015
Během tohoto roku otevíráme nové 
terapeu�cké skupiny ambulantní léč-
by a následné péče. Skupiny jsou 
zaměřené na léčbu a doléčování 
závislos� na alkoholu, případně dle 
zájmu i hráčství/sázkařství. Skupiny 
jsou polootevřené do dese� členů. 
Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se roz-
hodl nepít alkohol a cí�, že by potře-
boval ve svém rozhodnu� podpořit. 

Jediná podmínka účas� na skupině je 
střízlivost. Všichni účastníci (včetně 
terapeutů) se zaváží mlčenlivos�, aby 
se nic z toho, o čem se bude na skupi-
ně mluvit, nedostalo mimo skupinu. 
Účast na skupině je bezplatná a je mož-
né vystupovat anonymně. 
Skupina trvá 90 minut pod vedením 
terapeutů:
Mgr. Petra Kašparová,
petra.kasparova@akluby.cz
tel: 545 241 301
Mgr. Mar�n Švanda Ph.D,
mar�n.svanda@akluby.cz
tel: 548 211 860
Setkání se koná v prostorech organi-
zace A Kluby ČR, o.p.s. na ulici Hybe-
šova 1. Novinky lze sledovat na webo-
vých stránkách www.akluby.cz, nebo 
nás najdete na facebooku.

JSTE ZÁVISLÍ NA ALKOHOLU NEBO AUTOMATECH

INFORMACE

Spolku ochrany životních hodnot v Holáskách

http://www.akluby.cz
http://www.akluby.cz
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INFORMACE

Podmínky pro pálení  suchých rostlin-
ných materiálů se řídí obecně závaz-
nou vyhláškou č. 21/2011, kterou se 
stanovují podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů ve sta-
tutárním městě Brně.
V naší městské čás� je pálení povole-
no  v období od 1. března do 31. října, 
vždy ve  středu a v sobotu v době od 
10.00 do 18.00 hod. za podmínek uve-
dených ve výše uvedené vyhlášce.
V zimním období je pálení zakázáno. 
Celé znění této vyhlášky  najdete  na 
www.turany.cz v sekci užitečné infor-
mace.  

MVDr. Dagmar Malá

PÁLENÍ V OBCI

Jménem dě� Mateřské školy Brno, 
Holásecká 11 bychom chtěli poděko-
vat firmě Truhlářství M. Pernes za 
nákup výtvarných potřeb, panu Petru 
Navrá�lovi za sponzorský finanční 
dar, panu Urbančíkovi za zakoupení 
přenosných telefonů a jejich instalaci 
a paní Jamborové za zakoupení hra-
ček pod stromeček.

Jaroslav Foltánová, ředitelka MŠ Holásecká

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 
3 děkuje rodičům Tománkovým za 
zakoupení výtvarného materiálu
a rodičům Frýdovým za vánoční 
výzdobu.

Bc. Andrea Bartlová, ředitelka MŠ U Lípy Svobody

Městská část Brno-Tuřany se ráda při-
pojí ke gratulacím k výročí uzavření 
manželství – zlaté, diamantové svat-
by, můžeme ale takové informace zís-
kat jen od Vás. Prosíme Vás proto, 
abyste tuto skutečnost nahlásili na 
ÚMČ Brno-Tuřany. Kontakt: Bc. Věra 
Suchá, tel. 545 128 234, sucha@tura-
ny.cz. Uveďte, prosím, jméno, příjme-
ní, trvalý pobyt každého z manželů, 
datum uzavření sňatku.
Děkujeme za ochotu a spolupráci

Bc. Věra Suchá
Sociální pracovnice ÚMČ Brno-Tuřany

UPOZORNĚNÍ
PRO JUBILANTY

PODĚKOVÁNÍ MŠ

PreDoKaps

Prevence do kapsy je brožurka, kterou 
vydal kolek�v pracovníků preven�vně 
informačních skupin České policie, 
která může občanům sloužit jako prak-
�cký průvodce těmi životními situa-
cemi, které souvisejí s kriminalitou,
a to především s prevencí, tedy před-
cházení trestné činnos�. 
Pro tentokrát jsme z ní vybrali kapitol-
ku o bezpečnos� na ulicích, protože 
přepadení se nedávno stala i v Tuřa-
nech.

Dívky, ženy senioři a handicapovaní 
občané se častěji než ostatní stávají 
oběťmi násilné nebo majetkové kri-
minality. Tyto skupiny občanů patří
k nejohroženějším.

Co dělat při a po přepadení?

-  útočník má vždy náskok a navíc se 
často jedná o vteřinové záležitos�; 
velká šance, jak získat čas, spočívá
v překvapivých reakcích, které by útoč-
ník nepředpokládal (volat Hoří nebo 
Hurá, naznačit spolupráci a souhlas);
-  pokud je čas a příležitost, zkuste mlu-
vit (o sobě, kam jdete, kde vás čekají);
-  nikdy nevyhrožujte, že útočníkovo 
jednání oznámíte na policii;
-  pokud se rozhodnete pro fyzickou 

sebeobranu, jednejte rozhodně
a razantně;
-  k obraně můžete použít deštník, klí-
če, sprej;
-  nutná obrana pro� útočníkovi je 
zákonem dovolena;
-  pokud se stanete obě� přepadení, 
přivolejte co nejdříve hlídku Policie ČR 
nebo strážníků městské policie;
-  snažte se zapamatovat co nejvíce: 
pohlaví, věk, výšku, váhu, účes, způ-
sob řeči, barvu vlasů a očí, oblečení, 
jeho pach apod.;
-  důležité je také vědět, kterým smě-
rem pachatel u�kal nebo jakým vozi-
dlem ujížděl (barva, typ vozidla, regis-
trační značka); velmi �m usnadníte 
pátrání po útočníkovi.

Policie doporučuje:

-  pokud je to jen trochu možné, 
nechoďte sami;
-  zejména ve večerních hodinách se 
vyhýbejte opuštěným místům, tem-
ným průchodům a zarostlým parkům;
-  vyhněte se také místům, o kterých 
víte, že s v nich scházejí podivné party;
-  zvyšte pozornost při vstupu do 
domu a do výtahu;
-  věnujte pozornost svému okolí;
-  vracíte-li se často domů v pozdních 
večerních hodinách, vybavte se 
některým z účinných prostředků

k obraně a ochraně zdraví. Mějte je 
vždy připravené v ruce. Naučte se je 
používat v klidové situaci;
-  vaše kabelky by měly být zavřené. 
Klíče od bytu si připravte raději pře-
dem, například do kapsy.

Pokud se stanete svědkem napadení 
někoho druhého na ulici, raději se do 
konfliktu s útočníkem nepouštějte
a napadenému se snaže pomoci tak, 
že rychle zavoláte linku �sňového volá-
ní na Policii 158 nebo městskou policii 
156.

VZPOMÍNKA

Dne 18. března 2015 uplyne 20 
let od chvíle, kdy nás náhle a 
navždy opus�l pan

Fran�šek Horníček.
31. března by se dožil 95 let. 
Všichni, kteří jste ho znali, 
věnujte mu laskavě �chou 
vzpomínku. 

Dcera Miluše a syn Fran�šek s rodinami



únor 2015LISTY

strana 9www.turany.cz

Čištění místních komunikací 
březen - duben (po zimním období)

Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského,  Heřmán-
ková,  Chrlická, Karkulínova, Morav-
ská, Myslivecká, Podlipná,   Přichysta-
lova, Růžová vrchní, Sokolnická -
u bytového komplexu, Střížová, Šípko-
vá, Tuřanské nám. 17-31, parkoviště 
pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, 
Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá  
Termín 7. 4. 2015

Blok č. 2
areál zdravotního střediska , Glocova,  
Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilej-
ní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská,  
Na Hrázi, Švédská,  Tuřanské nám. – 
jednosměrná od Hasičské, Tuřanské 
nám. – parkoviště pod stánkem PNS, 
U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pís-
kách, Vyšehradská,  Zezulova
Termín 14. 4. 2015 

Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová
k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pas-
tevní, Petlákova, spojka Petlákova-
Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Pope-
lova od Kaštanové po Vinohradskou, 
Prodloužená, Saidová, Sladovnická – 

i k sběrnému středisku, U Lípy Svobo-
dy, V Tišině, Vinohradská – od Popelo-
vé po želez. mostek, Votroubkova, 
Widmannova,  Zahrádky,  Závětrná 
Termín 21. 4. 2015

Čištění místních komunikací
 červen,  srpen,  říjen

Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmán-
ková, Chrlická, Karkulínova, Morav-
ská, Myslivecká, Podlipná, Přichysta-
lova, Růžová vrchní, Sokolnická -
u bytového komplexu, Střížova, Šípko-
va, Tuřanské nám, Vítězná, Vlčkova, 
Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá 
Termíny:  23. 6.,  25. 8.,  6. 10. 2015

Blok č. 2
areál zdravotního střediska, Glocova,  
Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilej-
ní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská, 
Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – 
parkoviště pod stánkem PNS, U Lesíč-
ka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, 
Vyšehradská, Zezulova
Termíny:  9. 6.,  11. 8.,  13. 10. 2015

Blok č. 3
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová
k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pas-

tevní, Petlákova, spojka Petlákova-
Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Pope-
lova od Kaštanové po Vinohradskou, 
Prodloužená, Saidová, Sladovnická –
i k sběrnému středisku, U Lípy Svobo-
dy, V Tišině, Vinohradská – od Popelo-
vé po želez.mostek, Votroubkova, 
Widmannova, Zahrádky, Závětrná 
Termíny: 16. 6.,  18. 8.,  20. 10. 2015

Čištění základního komunikačního 
systému  –  červen,  srpen,  říjen
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kašta-
nová, Na Návsi, Podlipná - hlavní, 
Popelova od Kaštanové po V Aleji, 
Požární,  Pratecká, Průmyslová – část 
od potoka po Hanáckou, Revoluční, 
Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špir-
kova, Tuřanská, Tuřanské nám. od 
Hanácké po Sokolnickou, Ul. 1. květ-
na, V Aleji, Zapletalova
Termíny :
11. 6., noc z 11. na 12. 6. 2015
13. 8., noc z 13. na 14. 8. 2015
8. 10., noc z 8. na 9. 10. 2015

ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2015
Firma Černý s odtahovou plochou, Sla-
�na, Drážní 9, areál F.K. Holoubek
tel.: 548 217 484, 602 737 673,
fax: 548 219 156
Výdejní doba ve všední den:
8°° - 17°° hodin

PLÁN ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ NA ROK 2015

INFORMACE

Splatnost:  do  31. 5. 2015
ve  výši  670 Kč

Možnos� úhrady poplatku

1. v hotovos�: pokladní hodiny
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33,  
budova A, 9. patro - po celý rok  
b) od března do května pokladna 
MMB, Malinovského nám. 3, přízemí

Po 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út 8.00 – 12.00 13.00 – 14.30
St  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čt 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00
Pá 8.00 – 12.00

2. bezhotovostním převodem
na účet:   
156304/5400
variabilní symbol: rodné číslo poplat-
níka
konstantní symbol: 1318

3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplat-
níka
složenky možno vyzvednout na poda-
telnách úřadů městských čás� nebo 
kontaktních místech MMB.

Za domácnost může odvádět poplat-
ky společný zástupce. Je povinen 
správci poplatku písemně oznámit 

jména a data narození osob, za které 
poplatek odvádí (lze i elektronicky na 
webové stránce
www.brno.cz/odpady
kde je možné získat i podrobnější 
informace).
Telefony: 542 174 301, 542 174 304, 
542 174 305     
e- mail: odpady@brno.cz

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2015

mailto:odpady@brno.cz
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Každý člověk se může ve svém životě 
dostat do �živých životních situací 
nebo se na něj může obrá�t o pomoc 
někdo blízký. Pro tyto případy připra-
vila sociální pracovnice našeho Úřadu 
tento matriál s kontakty, odkazy
a potřebnými informacemi, které se 
dotýkají  �živých životních situací.

Sociální služby, příspěvek na péči, 
dávky pro osoby se zdravotním pos�-
žením, hmotná nouze,  Mojmírovo 
náměs� 67/10, Brno-Královo Pole, 
tel. 950 104 440

AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ PRO MATKY
S DĚTMI
Azylové domy pro matky s dětmi slou-
ží především ženám s dětmi a ženám 
ohroženým domácím násilím bez 
věkového omezení. Jedná se o zaříze-
ní s celoročním provozem a úhrada za 
poskytované služby zahrnuje pouze 
základní režijní náklady.
Zpravidla poskytuj í  ubytování, 
nezbytnou materiální pomoc, dopro-
vod na úřady, podporu samostatnos� 
a sebevědomí.

V Brně jsou tyto azylové domy:

- Domov sv. Markéty pro matky s dět-
mi v �sni, Staňkova 47, www.brno.ca-
ritas.cz, tel.: 541 240 089, 541 240 
087-8

- Magdalenium - pomoc obětem 
domácího násilí, www.magdaleni-
um.cz, nonstop tel.: 776 718 459

- Na počátku – pomoc těhotným 
ženám v krizi, Soběšická 60, Brno, 
www.napocatku.cz, nonstop tel.: 548 
221 405

- Domov pro matky s dětmi Zvonek, T. 
Novákové 62a, Brno, www.css.br-
no.cz, tel.: 549 273 559

- Domov pro matky s dětmi Společná 
cesta, Heyrovského 11, Brno-Bystrc, 
www.csss.brno.cz, tel.: 546 210 763

- Ubytovna pro přechodný pobyt, 
Koniklecova 5, Brno, tel.: 547210 786

- Armáda spásy- Azylový dům pro rodi-
ny s dětmi, Staňkova 4, Brno, www.ar-

madaspasy.cz,  tel.:  543 212 530

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
Sejkorova 6, 636 00 Brno, tel. 541 421 
911, www.css.brno.cz
Zabezpečuje rozvoj služeb sociální 
péče, sociální prevence, odborného 
sociálního poradenství a provozu zaří-
zení : denní stacionáře, domovy pro 
osoby se zdravotním pos�žením, 
domovy pro matky s dětmi, dům soci-
ální prevence, azylový dům Křenová, 
noclehárna Vídeňská, středisko osob-
ní hygieny, krizové centrum pro dě� a 
dospívající, manželské a rodinné 
poradny, zařízení pro výkon pěstoun-
ské péče

Manželské a rodinné poradny – pora-
denství, životní traumata, manželské 
a partnerské krize, problema�ka vzta-
hů, terapie individuální, párové, 
rodinná, rozvodová problema�ka

- Buzkova 43, Brno-Židenice,
tel. 548 538 338

- Táborská 198, Brno-Židenice,
tel. 548 538 497

- Bra�slavská 2, Brno-Zábrdovice,
tel. 548 426 611

- Starobrněnská 7, Brno,
tel. 542 214 547

Střediska výchovné péče 
Preven�vní zařízení nabízející kom-
plexní pomoc dětem a rodičům potý-
kajících se s celou řadou problémů
s ambulantními, celodenními a inter-
nátními programy.

- Středisko výchovné péče, Veslařská 
252, Brno, tel. 543 216 685,
722 952 499
- Středisko výchovné péče HELP ME, 
Boře�cká 2, Brno tel. 544 216 178
- Středisko výchovné péče Kameno-
mlýnská 2, Brno, tel. 549 240 166
- Oddělení sociální prevence pro mla-
distvé a mladé dospělé, pobytové
a ambulantní sociální služby, Celní 3, 
Brno tel. 543 217 259

PROBLEMATIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Zažíváte násilí od blízkých, bojíte se 

doma, bije Vás partner, máte problé-
me s rodinou? Potřebujete pomoci? 
Ozvěte se ! Poraďte se!  Přijďte!

- Policie České republiky – �sňová lin-
ka 158
Skupina domácího násilí Policie ČR, 
611 38  Brno, Cejl 4/6, te. 724 273 015
Obvodní oddělení Policie ČR  Brno-
Komárov, tel. 974 621 111,  Zvonařka 
18,  617 00 Brno Brno-Komárov, �s-
ňová linka 158
Městská Policie Brno – Revír Brno Jih, 
tel. 545 214 176
Dornych 59/114, Brno-Komárov, �s-
ňová linka 156

- Spondea, krizové  cetrum pro dě�, 
dospívající a rodinu, Sýpka 25, Brno  
tel. 608 118 088, 541 235 511, 
www.spondea.cz
- Spondea, intervenční centrum, 
domácí násilí, tel. 739 078 078, 544 
501 121, www.ic-brno.cz
- Spondea, programy pro osoby 
nezvládající agresi ve vztazích tel. 725 
005 367, www.nasilivrodině.cz
- Chovánek - dětské centrum rodinné-
ho typu, zařízení pro dě� vyžadující 
okamžitou pomoc, Vejrostova 136/8, 
tel. 543 210 409
- Klokánek - zařízení pro dě� vyžadují-
cí okamžitou pomoc, Michalova 4, 
628 00 Brno, tel. 544 212 790, 724 567 
507,  krizový telefon 608 658 020
- Krizové centrum pro dě� a dospívají-
cí, zařízení pro dě� vyžadující okamži-
tou pomoc, Hapalova 4, Brno 541 229 
298, 723 006 004
- Persefona, psychologická pomoc, kri-
zová intervence, tel.:545 245 996,  
737 834 345
- Bílý kruh bezpečí, psychologické
a právní poradenství obětem trest-
ných činů, Slovinská 41, Brno tel. 541 
218 122
- Krizové centrum při Fakultní nemoc-
nici v Bohunicích tel. 532 232 078 non-
stop (poskytne psychologickou a psy-
chiatrickou pomoc, lékařské ošetření 
v návaznos� na pomoc osobám ohro-
ženým domácím násilím v krizových 
situacích). 

POMOC V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

http://www.brno.caritas.cz
http://www.brno.caritas.cz
http://www.brno.caritas.cz
http://www.magdalenium.cz
http://www.magdalenium.cz
http://www.napocatku.cz
http://www.napocatku.cz
http://www.css.brno.cz
http://www.css.brno.cz
http://www.css.brno.cz
http://www.csss.brno.cz
http://www.armadaspasy.cz
http://www.armadaspasy.cz
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POLICIE

Mají různé scénáře, ale stejný cíl. Přijít 
snadno k penězům. Spoléhají přitom 
na důvěřivost zejména starších lidí, 

kterým zvoní u dveří. Vydávají se za 
vzdálené příbuzné nebo známé rodin-
ných příslušníků, a to jen proto, aby
s pomocí smyšlené historky vylákali 
hotovost.
Varování, která zaznívají dnes a denně 
kolem nás, jako by mnozí neslyšeli. 
Jsou přesvědčeni, že jim se něco tako-
vého stát nemůže. Bohužel se však už
i letos vyskytly tyto smutné případy.
V za�m posledním, který zaznamena-
la městská policie v Brně, byla okrade-
na jednaosmdesá�letá seniorka. Uvě-
řila cizímu muži, který za ní přišel, aby 

mu dala peníze pro její dceru, která 
bydlí v Praze. Uvěřila a během chvíle 
přišla o mnohaleté úspory ve výši
14 000 korun. Svoji chybu si uvědomi-
la, až když byl podvodník dávno pryč.
Nikomu cizímu nedávejte peníze, 
nemáte-li stoprocentní jistotu, že mlu-
ví pravdu. 
Upozorněte prosím opakovaně svoje 
starší příbuzné, ať jsou vždy maximál-
ně obezřetní a vše si do detailu ověří 
telefonátem. V případě sebemenších 
pochybnos� je možné zavolat na bez-
platné �sňové linky 156 nebo 158.                                                                                                   

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

NEPLAŤTE PODVODNÍKŮM

Vážení občané, 
     obracím se na Vás s výzvou ke  spo-
lupráci v souvislos� s předcházením 
trestné činnos� a dalších pro�práv-
ních jednání ve Vaší městské čás�. 
Každá doba s sebou nese své typické 
pro�společenské nešvary, které se 
významnou měrou promítají do živo-
ta každého „běžného“ občana. 
  My jako policisté (ať už hovořím
o Obvodním oddělení Brno–Komárov, 
nebo o dalších policistech Městského 
ředitelství PČR), stejně jako strážníci 
MP Brno, máme zájem na Vašem
klidném souži� v městské čás� 
Brno–Tuřany s minimálním výskytem 
trestné činnos� či dalších pro�práv-
ních jednání. Proto se snažíme každo-
denním výkonem služby přispět
k tomu, aby takové jednání vůbec 
nenastalo, a pokud ano, pak na jeho 
co nejrychlejším vyřešení. Přesto,
s ohledem na naše možnos�, není 
reálné, abychom zajis�li ve všech 
námi obsluhovaných lokalitách města 
Brna trvalý dohled na každou ulici, na 
každý dům, na každé auto či dítě. Rizik 
a problémů, které nám všem v každo-
denním životě hrozí, je mnoho, proto
i pro nás policisty je vždy velkou pomo-
cí jakákoliv, i zdánlivě nevýznamná 
spolupráce s Vámi. Ta může spočívat 
už jen v tom, že včas reagujete na něja-

ký aktuální problém �m, že nám dáte 
co nejdříve vědět, co a kde se 
nesprávného děje, že nám sdělíte 
důležité informace jako je typ a znač-
ka osobního auta, využitelný popis 
osoby, která se dopouš� pro�právní-
ho jednání, místo nějaké událos�
a tak dále. Tyto informace je nejvhod-
nější sdělit vždy na linku �sňového 
volání 158, případně 112, nebo na 

operační středisko Městské policie 
156. Stejně tak ale lze zavolat přímo 
na Obvodní oddělení Brno – Komárov, 
kde se už policisté postarají o koordi-
naci dalšího postupu. Další možnos� 
je jakékoliv důležité informace sdělit 
cestou příslušného policisty s územní 
odpovědnos�, když aktuálně v MČ 

Brno–Tuřany tuto funkci plní pprap. 
Bc. Jaroslav Šedivý a pprap. Bc. Tomáš 
Brázda, oba tel. 974 623 614 nebo 
660. 
     Stejně důležité je i to, aby každý člo-
věk udělal co nejvíce pro to, aby tako-
vé situaci předešel. Mám �m na mysli 
především situace, kdy necháváme ve 
svých vozidlech viditelně umístěné 
cenné věci, jako například GPS naviga-
ce či drahé sportovní vybavení, ve 
svých otevřených kabelkách viditelně 
uložené mobilní telefony či peněžen-
ky se všemi penězi či doklady, ve svých 
domech a bytech nezamčené dveře, 
včetně společných vchodových a tak 
dále. Obecně pla�, že jen velmi malá 
část pachatelů krádeží se dopouš� 
násilných postupů či hrubých jednání, 
spíše se dá říci, že takoví pobertové 
prostě jen využijí situaci, kterou jim 
jako občané sami „nabídneme“. 
     Žádám Vás tedy zdvořile o případ-
nou součinnost v takových situacích 
tak, aby těchto případů bylo co 
nejméně, a když už nastanou, aby-
chom co nejdříve dokázali rychle rea-
govat a vyřešit problém ke spokoje-
nos� všech občanů i policistů. Za naše 
obvodní oddělení Vám přeji bezpečný 
a úspěšný celý rok a vynasnažíme se
o co nejlepší plnění námi uložených 
úkolů a povinnos�.
 

npor. Bc. Marek Harmáček,
vedoucí OOP Brno – Komárov

PŘEDCHÁZENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naše mateřská škola je zapojena v pro-
jektu Program podpory digitalizace 
škol. Hlavním cílem programu je zvý-
šení využívání informačních techno-
logií ve školách, podpora využívání 
digitálních technologií ve výuce, popu-
larizace využívání těchto vzdělávacích 
technologií mezi učiteli, dětmi i rodiči 
a dále podpora dě� se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Disponujeme za�m dvěma tablety
s nainstalovanými vzdělávacími funk-
cemi, které využíváme především pro 
výuku předškoláků. 

Aplikace pro dě� před-
školního věku jsou rela-
�vně nenáročné, ale 
prospěšné k procvičo-
vání rozvoje zrakového 
vnímání a zrakově-
motorické koordinace, 
sluchového vnímání
a sluchově-motorické 
koordinace, prostoro-
vé orientace, matema-
�cké gramotnos�, 
rozvoj myšlení, příro-
dovědné gramotnos� a další ak�vity. 
Malé dě� mají intui�vně dobrý vztah 
k technice. Velice rychle zjis�, že když 

párkrát sáhnou na dis-
plej, něco se stane. A už 
po pár zkoumavých doty-
cích proniknou do tajů 
dotykového ovládání
a zvládnou základní prá-
ci s tabletem, aniž by je 
někdo musel učit.
Najde se samozřejmě 
celá řada škarohlídných 
hlasů, které varují před 

přílišnou technizací vzdělávání, bojí 
se, že si dě� zapomenou přirozeně 
hrát, kreslit a psát. Pokud máme my 
učitelky pocit, že se dě� tabletům 
věnují víc, než by měly, nabídneme 
jim jinou činnost. Většinou to ani není 
potřeba, vydrží si s tabletem hrát 
několik minut a pak samy hledají jinou 
zábavu. Tablet je v mateřské škole sice 
doplňkem práce pedagoga, ale je jed-
nou z mnoha ak�vit, díky kterým se 
dě� mohou učit hrou. Není samospa-
sitelný, ale dokáže pomoci

Lucie Dražilová

MŠ V ALEJI 2

MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

ZÁPIS DO LOGOPEDICKÉ TŘÍDY
v MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, p.o.

pro školní rok 2015/2016  

bude probíhat v březnu 2015 vždy od 8:00 do 16:00.
 

Podmínkou pro přijetí do logopedické tříd y je doporučení z  SPC Veslařská, na 

základě kterého jsou děti do logopedické třídy přijímány.  Pokud máte doporučení  

od jiného logopeda nebo pediatra, bude nutné vyšetření v SPC Veslařská doplnit 

PO ZÁPISU. Tato doporučení doneste prosím s sebou k zápisu. Další potřebné 

informace a tiskopisy dostanete v MŠ při zápisu.

strana 12
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ŠKOLA

V letošním školním roce jsme v prv-
ních třídách naší základní školy zaháji-
li výuku čtení a psaní gene�ckou meto-
dou. Metoda byla používána od roku 
1913 a jejím autorem je Josef Kožíšek. 
Spočívá ve výuce velkých �skacích 
písmen. Dě� se učí hláskovat krátká 
slova složená ze tří, čtyř písmen (R-U-
K-A-….RUKA). Od počátku mluví a píší 
ve větách a pro zjednodušení použí-
vají domluvené znaky, symboly
a obrázky, které postupem času pře-
chází v psaný text. Gene�cká metoda 
čtení umožňuje čtení s porozuměním, 
dě� lépe vnímají obsah textu.
Ocitli jsme se v polole� a musím při-
znat, že se nám gene�cká metoda veli-
ce líbí a jsme s ní spokojeni.  Od listo-
padu četli prvňáčci krátká povídání
o zvířatech, dětech a nyní čtou už 
pohádky a bajky, básničky. Znalost čte-
ní a učebnice nám nabízí zpracovávat 
mnohem přitažlivější texty, s pestrými 
tématy o lidech, přírodě apod. 
Dě� dělají velké pokroky. Mnohé

z nich jsou ze čtení nadšené a začínají 
si půjčovat své první knížky z knihov-
ny. Myslím, že právě v dnešní technic-
ky zaměřené době je potřeba probu-
dit v nich zájem o četbu, která dě�
v mnoha směrech rozvíjí a obohacuje. 
Domníváme se, že se nám to v obou 
prvních třídách naší školy daří.

Simona Klimešová

GENETICKÁ METODA ČTENÍ V 1. TŘÍDÁCH

Informace ze zápisu prvňáčků
Letošní zápis dě� do 1. ročníku 
2015/2016 nabídl rodičům i jejich 
dětem širší možnost nahlédnout do 
zázemí obou detašovaných budov
školy. Poslední listopadovou neděli
v odpoledních hodinách byly obě škol-
ní budovy otevřeny tuřanským rodi-
nám, aby si mohly v klidu projít interi-
éry  a seznámit se se školním prostře-
dím. Začátkem ledna se konal den ote-
vřených dveří – zde bylo možno účast-
nit se přímo do výuky. Ve čtvrtek 15. 
ledna odpoledne byly dě� při zápisu 
vítány na budově Dvorecká 4 a v pátek 
16. ledna 2015 pak na pracoviš� 
Požární 1. Dětem se věnovaly paní uči-
telky, rodiče mohli prodiskutovat své 
dotazy se zástupkyní ŘŠ Hanou Svo-
bodovou, ŘŠ Boženou Kü�aberovou 
nebo s odbornou poradkyní na školní 
zralost Markétou Brázdovou. Rodi-
čům byla k dispozici také hlavní 

vychovatelka Renata Vlčková. 
K zápisu se letos dostavil rekordní 
počet dě�. Z místních mateřských škol 
přišlo celkem 55 dě�,  dalších 11 se 
přihlásilo z jiných městských čás�.
I když se ukazuje značný zájem o zahá-
jení povinné školní docházky na míst-
ní základní škole, budou naplněny jen 
2 třídy – jed-
na na Dvo-
recké a jed-
na na Požár-
ní .  Vedení 
školy před-
pokládá, že 
řada rodičů 
využije mož-
nost získat 
pro své dítě 
o d k l a d 
povinné škol-
ní docházky. 
Během měsí-

ce března budou mít rodiče budou-
cích prvňáčků na Měšťanské nachys-
tána Rozhodnu� o přije� dítěte
k základnímu vzdělávání, která si 
vyzvednout opro� podpisu.
Na podání žádos� o odklad mají rodi-
če čas do 31. 5. 2015.

 Božena Kü�aberová

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

Třída 4. A je zapojena spolu s dese� 
dalšími školami do projektu, který je 
realizován ve spolupráci s centrem 
environmentální výchovy Rezekvítek. 
Jednotlivé programy projektu budou 
probíhat až do konce června, kdy 
bude celý projekt zakončen fes�va-
lem zdravé stravy. 
20. 1. proběhl se čtvrťáky na ZŠ Dvo-
recká 4 první projektový den. Dě� se 
během něj fik�vně seznámily s kama-
rádem Tomášem, který žil dosud na 

statku a pomáhal svým rodičům s veš-
kerou prací na poli a kolem zvířat. 
Momentálně však studuje v Brně na 
vysoké škole a úplně změnil stravova-
cí návyky i denní rytmus. Stalo se, že 
přibral 10 kg. Úkolem dě� je do příš�-
ho projektového dne vymyslet, jak 
Tomášovi pomohou snížit váhu a jak 
lze i ve městě zdravě žít.
Dě� se během programu učily poznat 
vybrané druhy potravin a koření 
podle vůně, dále jak zjis�t v potravi-
nách přítomnost škrobového cukru, 
potraviny vážily a nakonec ochutnaly 
čerstvě připravený ovocný koktejl. 
Mimo tyto netradiční ak�vity si dě� 
připomněly mláďata domácích zvířat, 
jejich využi� v chovu, polní plodiny
a ovocné stromy. Všechny ak�vity se 
dětem líbily a společně se těšíme na 
další část projektu.

Hana Svobodová

PROJEKT ZDRAVÍ
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Po úspěšném skončení projektu Pení-
ze EU do škol, v jehož rámci vyčerpala 
naše základní škola dotaci ve výši 
téměř 2,3 milionů korun a podařilo se 
jí z těchto peněz pořídit vybavení
počítačových učeben na Dvorecké
a Požární, několik učeben na všech 
budovách vybavit interak�vními tabu-
lemi a mimo jiné také zlepšit vybavení 
sbírek školy novými učebními pomůc-
kami, se učitelé školy pro letošní škol-
ní rok zapojili do čtyř dalších projektů.
"Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělává-
ní v základních školách" je název pro-
jektu Statutárního města Brna.
V šedesá� sedmi zapojených školách 
působí v rámci projektu mentoři, kteří 
pracují se žáky ohroženými školním 
neúspěchem, anebo předčasným 
odchodem ze vzdělávání. Nejčastější 
formou podpory je pomoc s přípravou 
žáků na vyučování. Školy si v průběhu 
projektu vzájemně vyměňují zkuše-
nos�. 
Více než dvacítka učitelů naší školy 
včetně jejího vedení se zapojila v červ-
nu loňského roku do projektu nazva-
ného "Dotkněte se inovací". V jeho 
rámci je realizováno více klíčových 
ak�vit. Jedna se zaměřuje na vedení 
školy a na plán rozvoje vybavení a vyu-
žívání komunikačních technologií ve 
škole. Další je zaměřena na učitele, 
který má ve škole využívání komuni-

kačních technologií na starost a jiná 
se zaměřuje na učitele a na samotnou 
obsluhu a prak�cké využívání dotyko-
vých zařízení, jako jsou např. tablety. 
Učitelé prak�ckých činnos� využili 
nabídku brněnské Střední školy poly-
technické na Jílové a se svými žáky se 
stali partnery projektu „Podpora pří-
rodovědného a technického vzdělá-
vání na středních školách v Jihomo-
ravském kraji“. V průběhu školního 
roku přicházejí za dětmi lektoři z této 
střední školy a připravují pro ně tako-
vé činnos�, které bychom ve škole bez 
jejich pomoci nezvládli. Sedmáci se už 
seznámili se způsoby spojování vodo-
vodního a topenářského potrubí, 
sami si vyzkoušeli jejich spojování
a nakonec vytvořili pro školu z plastu 
branky do tělesné výchovy a z mědi 
stojánky na informační tabulky. Pře-
kvapivě se na této činnos� podílela 
ak�vněji děvčata než chlapci. Osmáci 
se seznámili s některými malířskými
a sádrokartonářskými postupy, praco-
vali s elektrickými obvody a šesťáci 
budou malí truhláři. S podporou pro-
jektu, který končí v červnu letošního 
roku, se uskuteční dubnová exkurze 
pro žáky devátého ročníku do Dalešic-
ké a Dukovanské elektrárny.

Radek Vecheta

V rámci posledního představovaného 
projektu otevřela naše škola v tomto 
školním roce kroužek Školní firma. Do 

kroužku se přihlásili zájemci z druhé-
ho stupně, kteří mají tvůrčího a podni-
katelského ducha. Jak již samotný 
název kroužku napovídá, jeho hlav-
ním cílem je, aby žáci pochopili
a postupně si osvojili zásadní principy 
podnikání. Od samotného založení fir-
my, přes business plán, průzkum trh, 
nákup materiálu až k samotné výrobě 
vlastních výrobků a v neposlední řadě 
k jejich konečnému prodeji. V prvním 
polole� se žáci tema�cky zaměřili na 
vánoce. Výsledky jejich práce jste měli 
možnost vidět na školním vánočním 
jarmarku, který se konal v prosinci na 
radnici v Tuřanech. Pokud jste ho 
nes�hli, nezoufejte, žáci pro Vás při-
pravují novou podívanou, tentokrát
v duchu velikonoc. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Za školní firmu eMko, Petra Koláčková.

EVROPSKÉ PROJEKTY

Jaká je úroveň znalos� našich deváťáků?
Během ledna jsme dostali do školy výsledky podzimních srovnávacích SCIO testů, 
které absolvovali žáci devátého ročníku. Rádi bychom se s Vámi o tyto informace 
podělili.
V českém jazyce jsou výsledky školy nadprůměrné. Máme lepší výsledky než 80 % 
zúčastněných škol. Výsledky testů v češ�ně jsou lepší ve srovnání s výsledky studij-
ních předpokladů a z toho vyplývá, že učitelé se studijním potenciálem velmi dob-
ře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnos�. 
V anglickém jazyce se škola řadí mezi lepší průměrné školy a byli jsme úspěšnější 
než 60 % zúčastněných škol. V matema�ce jsme předs�hli více než polovinu 
zúčastněných škol. V anglič�ně i matema�ce je studijní potenciál žáků využíván 
op�málně a výsledky testů odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Vynikající výkon předvedl Lukáš Krejčí (na fotografii),  žák 9. C, který získal cer�fikát 
organizátorů testování za nejlepší výsledek v testu z matema�ky v rámci Jihomo-
ravského kraje.
Co se týká testovaných znalos� a dovednos�, žáci naší školy se mezi svými vrstev-
níky neztra�.

Radek Vecheta

SCIO TESTY
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ZAHRÁDKÁŘI

 Vážení přátelé,
patříte-li ke zkušeným zahrádkářům, 
nebudou pro vás následující řádky žád-
nou novinkou. Přesto věřím, že i vy si 
je přečtete a že čtenáři, kteří se 
zahrádkařením začínají, v nich mohou 
najít něco málo inspirace, či dokonce 
pomoci.
Únor občas bývá chladnější než měsíc 
leden, průměrná teplota v Tuřanech 
je v tomto měsíci –0,5 °C. Zvyšují se 
rozdíly teploty mezi dnem a nocí. Slun-
ce je v polovině února nad obzorem 
10 hodin, na konci měsíce pak 10,45 
hodin. Srážkově bývá únor obvykle 
podnormální, většinou se jedná o sráž-
ky sněhové.

Co bychom měli na zahradě v únoru 
provádět:

-  Pokud nám to počasí a sněhová 
pokrývka dovolí, věnujeme se na ovoc-
né zahrádce mechanické ochraně pro-
� chorobám a škůdcům. Zaschlé
a mumifikované plody je třeba ze stro-
mů odstranit, neboť jsou zdrojem šíře-
ní moniliózy v době vegetace. Je-li to 
možné, shrabeme spadané lis�
a nahnilé plody s páleným vápnem 
kompostujeme nebo zakopeme 
nejméně ½ m do země. Odstraníme 
odumřelé, suché či mechanicky 
poškozené větve a dřevo s příznaky 
rakoviny, strupovitos� a padlí.
-   Provedeme řez rybízu a angreštu.
-  Drátěným kartáčem nebo škrabkou 
zbavíme kmeny stromů odumřelé bor-
ky a případně mechů a lišejníků. Tento 
materiál je nejlépe seškrabat na folii 
rozloženou kolem kmenu a co nejdří-
ve spálit.
-  Je vhodné natřít ošetřené kmeny 
vápenným mlékem (1 kg páleného 
vápna na 10 l vody). Stromy �m chrá-
níme před abnormálním přehřá�m
a ničíme mechy a lišejníky. Kmen bez 
bílého nátěru se může vlivem sluneč-
ního záření silně přehřát a náhlým 
poklesem teploty navečer snadno 
popraskat. Mrazové desky a trhliny se 
zvláště u starých stromů velmi špatně 
hojí. U meruněk a broskvoní se efektu 

odrážení slunečních paprsků bílou bar-
vou využívá k oddálení nástupu jarní-
ho rašení, a předcházíme �m poško-
zení pozdními jarními mrazíky.
-   Ve druhé polovině února, kdy se 
začínají zvětšovat vrcholové listové 
pupeny broskvoní, je vhodné ošetřit 
všechny stromy a keře měďnatým pří-
pravkem, který pomáhá pro� kadeřa-
vos� broskvoní, moniliózám pecko-
vin, puchrovitos� švestek, rakovinné-
mu usychání větví peckovin a případ-
ně omezí výskyt mrtvice meruněk, 
nektriové rakoviny kůry stromů jádro-
vin a strupovitost jádrovin. Postřik se 
aplikuje při teplotě vzduchu nad 7 °C.
-  Alespoň 2x týdně prohlédneme 
uskladněné ovoce a odstraníme 
nahnilé plody. Překročí-li teplota ve 
sklepě 6 °C, je třeba větrat, a to v bez-
mrazých dnech s teplotou kolem 0 °C. 
Občas je třeba prohlédnout také 
uskladněnou košťálovou i kořenovou 
zeleninu a uložené hlíznaté rostliny, 
např. jiřiny. Z nich odstraníme hlízy 
napadené plísní a kontrolujeme vlh-
kost substrátu, aby do jara nepře-
schly. Pokud přezimujeme matečné 
rostliny např. pelargonií a fuchsií ve 
sklepě nebo studené chodbě, nesmí-
me je zapomenout občas nepatrně 
zalévat.

- Pro zeleninovou část zahrady začíná-
me s předpěstováním sadby v paře-
niš� či fóliovníku, případně v malém 
doma u okna. Nejdříve vyséváme 
rané kedlubny (Dvorana, Moravia, 
Expres, Olmia), rané zelí (Chesma, 
Musketer), kapustu, květák (Expres, 
Agora), salát k rychlení (Kamex, Rapi-

d, Smaragd) a celer. Na záhony ve foli-
ovníku se vysévají ředkvičky, raný 
salát, případně karotka. Máme-li tep-
lý skleník, můžeme vyset rajčata
a papriky.
-  Máme-li na zahrádce keře vinné 
révy, začneme je postupně řezat. Plod-
né réví je takové, které vyrůstá z dvou-
letého dřeva. Proto se letorosty, které 
vyrůstají ze starého dřeva, odstraňují 
a jednoleté a dvouleté dřevo se zakra-
cuje.
-  Za příznivého počasí můžeme 
postupně odhrnout keřové růže, 
odstřihnout namrzlé čás� a výhony 
zakrá�t na tři až čtyři očka.
-   Konec měsíce je pro udržení dobré-
ho tvaru a plného kvetení vhodná 
doba k řezu plaménků a popínavých 
dřevin.
-   Do hlubších truhlíků nebo kvě�ná-
čů zasázíme k narašení hlízy dosen, 
které po třech týdnech narašení pře-
neseme do chladného skleníku či do 
chladné chodby, kde je předpěstuje-
me do květnové doby výsadby.
-  Některé otužilé letničky můžeme 
koncem měsíce postupně vysévat do 
volné půdy, pokud to její stav a počasí 
dovolí. Využívá se toho u druhů, které 
hůře snášejí přesazování (štěničník, 
máky, šáter nebo měsíček).
-   Je třeba dát narašit hlíznaté bego-
nie a kany, pod sklo postupně vysévá-
me letničky, které přesazování vyža-
dují (astry, afrikány, gazanie, letní kara-
fiáty, petúnie, salvie nebo ostálky).

Tuřanská základní organizace České-
ho zahrádkářského svazu hledá člo-
věka, který by byl schopen v období 
září – listopad provádět moštování 
ovoce. Moštárna je součás� Tuřanské 
pálenice, pro lisování je k dispozici 
hydraulický lis. Moštování obvykle 
probíhá od konce srpna nebo začátku 
září do první poloviny listopadu jed-
nou až dvakrát týdně podle počtu 
zájemců. Kdo by měl zájem si přivydě-
lat, ať se, prosím, spojí s Ing. Tomá-
šem Hudcem, Švédská 9, tel. 733 159 
717. Pomozte nám, prosím, obnovit 
opět provoz moštárny.

Ing. Tomáš Hudec
předseda ZO ČZS Tuřany

ÚNOR NA ZAHRÁDCE

řez rybíru v prvních letech po výsadbě
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KULTURA

Máte doma nadšenou krojandu nebo krojáka
a chcete, aby se naučili lidové tanečky a písnič-
ky? Od jara plánujeme s dětmi začít nacvičovat 
krátké vystoupení na výročí Sokola a tuřanské 
hody. Pokud by se nácviky zalíbily, je možnost 
pokračovat a scházet se pravidelně. 
Jarní nácviky by začaly zhruba v dubnu (jakmile 
se uvolní vhodný termín na sokolovně), podzim-
ní hned se začátkem školního roku v září. Probí-
hat budou 1x týdně.
Určené pro dě� ideálně od cca. 8 let.
Zápisné 100 Kč + další příspěvky dle účas� 
V případě zájmu se dě� budou učit základy nejen 
tuřanských tanců a písní, ale i to, jak to probíhá 
na našich hodech a vostatkách, kdo je stárek
a stárka a jaké jsou další zvyky. Také se vždy zapo-
jíme do hodového veselí a v neděli ukážeme 
všem Tuřaňákům, co jsme se naučili! 
Vlastní kroj není podmínkou! Všechno ostatní se 
zavčas dozvíte!

Pro více informací se obraťte na:
Eva Kršáková
evakrsakova@volny.cz, tel. 776  882  813
Monika Š�karovská
monika.s�karovska@gmail.com

TANEČKY PRO VAŠE DĚTI

Abychom věděly, jak velký bude zájem,
prosíme o vyplnění krátkého dotazníku:

1. Věk tanečnice/tanečníka:

2. Vyhovující termín pro zkoušky - den, hodina. (Samozřejmě 
nebude v našich silách zajis�t termín vhodný pro všechny.

3. Máte vlastní kroj?

4. Kontakt na vás (jméno, telefonní číslo nebo email):

Prosíme, dotazník zašlete na některou z výše uvedených 
emailových adres. Děkujeme!

Na všechny se těší Eva Kršáková, Monika Š�karovská… a další 

Kdo je mocnější a bohatší? Ten, kdo kvě�nu tvoří 
nebo kdo ji zničí? Kdo utrpení snáší nebo kdo ho 
působí? Kdo odpouš� nebo kdo zarytě nenávidí? 
Kdo život dává nebo kdo ho bere? Ten, kdo má 
každého za bližního, nebo ten, kdo se uzavírá
v úzkostném strachu? Kdo přijímá to, co dává 
Bůh - dárce dokonalých darů, nebo kdo dobývá 
své štěs� se zaťatými pěstmi? Kde se uplatnit? 
Jak získat moc? Kudy přijít k bohatství? Přišlo za 
námi samo v osobě Ježíše Krista. On se prokazuje 
jako bohatý a silný svou láskou v extremních pod-
mínkách života. V mrazivém chladu odmítání,
v severáku osočování, ve výhni boles�, ve vyčer-
panos� z nekonečných požadavků a zatvrzelos�,  
ve smutku z nesmlouvavé agrese vůči Bohu
a těm, kdo se postaví na Boží stranu. 
Sdílí svou moc a bohatství s každým, kdo překoná 
svůj strach a následuje ho, ať je cesta k cíli jakkoli 
krkolomná.
Co je cílem? To, co si přeješ v průzračné hloubce 
svého srdce, a ještě mnohem víc.

Tuto cestu s vámi sdílí 
Světla Košíčková, farářka

ZAMYŠLENÍ

Čtvrtek  2. 4. v 15.30  hod. 
Výtvarně-hudební dílna pro dě�
Čtvrtek  2. 4. v 18  hod.
Bohoslužba Zeleného čtvrtku
Sobota  4. 4. v 18 hod. 
Obnova křtu
Neděle  5. 4. v 9 hod.
Velikonoční bohoslužby

Velikonoce v tuřanském
Husově sboru:
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KULTURA

24. ledna se v tělocvičně Sokola konal 
Ples MČ Brno–Tuřany. Vstupenky na 
něj zmizely z pultu předprodeje stejně 
rychle, jako lístky na Kometu Brno při 
loňském extraligovém finále, když 
byly vyprodány během několika málo 
hodin. 
Domnívám se, že šťastlivci, kterým se 
povedlo toto horké zboží zakoupit, 
účas� na plese rozhodně nelitovali.
I přes původní komplikace se to�ž 
týmu organizátorů s řadou dobrovol-
níků v čele s místostarostou Ing. Miro-
slavem Dorazilem podařilo ples uspo-

řádat na minimálně stejné úrovni jako 
v letech minulých. 
K tanci a poslechu hrála kapela Bona-
part, která svými klasickými i moder-
ními skladbami přinu�la některé 
zúčastněné plesat tak vytrvale, až se 
jim puchýře na nohou vyrojily, ba až 
své boty prošlapali. Naštěs� se však 
našla i chvíle na odpočinek, která díky 
sponzorům a bohaté tombole trvala 
více než hodinu. Tou, a vlastně i celým 
večerem, provázel Mgr. Milan Smut-
ný, kterému byly při ruce dvě mladé, 
pohledné dívky a jeden již méně sym-

pa�cký muž (já). 
I přes to, že se zajisté nějaké nedoko-
nalos� na proběhnuvším plese našly, 
troufám si tvrdit, že se už nyní může-
me těšit na příš� rok, kdy se Ples MČ 
uskuteční znovu. A k tomu, aby byl ješ-
tě lepší, můžete přispět i Vy! Nikoli 
sice zasláním videa do Diváckých 
zpráv TV Prima, ale sdílením připomí-
nek na nové oficiální FB stránce MČ 
Brno–Tuřany, nebo jejich zasláním na 
emaily našich zastupitelů.

Simon Vejtasa
člen Komise kultury a sportu

OHLÉDNUTÍ ZA PLESEM MČ

Vedení městské čás� Brno-Tuřany děkuje sponzorům a všem, kteří pomohli
s uspořádáním XXIII. Společenského plesu zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, který 
se konal dne 24. ledna 2015 v sále tuřanské sokolovny. Sponzorské dary věcné
i finanční poskytli �to sponzoři:

ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o., JILOKER, spol. s r.o., A.D. Josef Šedivý, spol. s r.o., 
WALER, spol. s r.o., ROTAX – Zlatá růže CZ, spol. s r.o., Beg Bohemia, spol. s r.o., 
MINKS MARTIN, GEFAB, spol.s r.o., Le�ště Brno, a.s., KOMFORT, a.s., Kadeřnictví 
Ivana Zavadilová, Ing. Alois Preisler – NOTA, AGRO Brno-Tuřany, a.s., MOTeC, 
spol. s r.o., Cola – transport, spol. s r.o., DESTILA Brno, spol. s r.o., Vinotéka 
Vlas�mil Job, Kvě�nářství Václav Nekolný, Solárium a pedikúra Jaroslava 
Sieglová, Kosme�ka Viktoryia Polyak, SIDESTAV, spol. s r.o., Železářství TŮMA, 
Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost, spol. s r.o., Truhlářství M. Pernes, 
spol. s r.o., Stolařství Jambor – Brno, spol. s r.o., VARSTA, spol. s r.o., p. Ivana 
Kolečková – cukrářská výroba, ZŠ Měšťanská, p. Tomáš Tintěra – opravy 
silničních vozidel, p. Sobotková – nutriční poradenství, p. Hana Macinková – 
hos�nská činnost, ZIPP Brno, spol. s r.o.

Ing. Miroslav Dorazil, místostarosta

PLES MČ - PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Termíny pro letošní dos�hové dny
v areálu Brno–Dvorska

Sobota  18. 4. 2015 
Sobota  20. 6. 2015 
Sobota  26. 9. 2015

Pro letošní sezónu 2015 se poprvé brá-
ny brněnského závodiště otevřou dne 
18.4.2015. Akce začíná jako tradičně 
ve 13:30 hod. 
Opět letošní dos�hovou sezónu ote-
vře dos�h pro Neregistrované koně, 
kteří mají na našem dos�hovém závo-

diš� vždy hojný počet 
zástupců. Dále se poté 
můžete těšit na rovinové

i překážkové dos�hy. 
Významným dos�hem  sobotního 
odpoledne bude steeplechase pro 
překážkové koně: JARNÍ BRNĚNSKÁ 
STEEPLECHASE - POHÁR HEJTMANA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, dále za 
zmínku stojí také významný dos�h pro 
rovinové koně: JARNÍ MORAVSKÁ 
MÍLE.
Celkem se můžou návštěvníci těšit na 
5 rovinových a 3 překážkové dos�hy. 
V doprovodném programu jako každý 
rok bude i dos�h zástupců plemene 

pony. Proběhnou 2 dos�hy poníků 
(pro menší plemena a další oddělení 
pro větší plemena poníků). 
Pro dě� a dospělé bude poté k vidění 
seskok parašu�stů na cíl či možnost se 
svést na koni nebo v kočáře po našem 
dos�hovém areálu.  Občerstvení je 
zajištěno v areálu. 

Vstupné : 
dospělí 60 Kč
dě� nad 140 cm 30 Kč
dě� do 140 cm ZDARMA 

Jak se k nám dostanete ?? 
Bus č. 48 – zastávka Vlčkova 

DOSTIHY VE DVORSKÁCH
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA HOLÁSKY

V posledním čísle Listů jsme hovořili
o konci roku 2014, nyní něco málo, co 
už proběhlo v tomto novém roce 
2015. Dá se říci,  úspěšně jsme zvládli 
naši netradiční zábavu TJ Holásky, 
byla od 16,00 hod. a také v den Spole-
čenského plesu MČ Brno-Tuřany,  

hned druhý den byl Dětský maškarní 
karneval. Podle ohlasu si myslíme, že 
se vydařil (přikládáme foto) a děkuje-
me paní Kubíčkové za pobavení dě�
a věříme, že si užili i dospěláci. Děku-
jeme  také panu Preislerovi za spon-
zorský dar. 

Velice se vydařilo divadelní předsta-
vení pro dospělé a znova musíme 
poděkovat  Sokolovně za zapůjčení 
židlí. Nyní proběhnou dva společen-
ské plesy, myslivců Halali a  rybářů. 
Ale �m společenské dění na Orlovně 
nekončí, je připravena soutěž o nej-
lepší gulášek, spojená s Oldis párty
a další akce, které se spolu s Restaura-
cí Orlovna připravují. Vše  najdete 
napsané ve skřínce na budově Orlov-
ny . 

Cvičení rodičů s dětmi (středa-
dopoledne) a cvičení dě� – Tuřánek 
(úterý – dopoledne) probíhají dle roz-
vrhu. Cvičení žen v pondělí a čtvrtek 
večer je také v provozu a je možné se
u našich cvičitelek paní Rothové a sleč-
ny Kellnerové  přihlásit, nebo prostě 
přijít a domluvit se.

Trénink kulturistů a nebo jen těch, co 
mají zájem o pohyb a vylepšení své 

postavy, probíhá každý den od 15,00 
hod. Také zde je dobré se domluvit . 

Nesmíme také zapomenout na pro-
voz sauny, od úterý do pátku od 16,00 
hodin je možné ji navš�vit a prohřát 
své tělo .

Stolní tenisté mají za sebou první půli 
mistrovských soutěží. Nejlépe si vede 
naše A družstvo, které je bez jediné 
porážky suverénně na prvním místě
a s  největší  pravděpodobnos�  
postoupí do divize. Další naše druž-
stva si vedou také úspěšně a jsou v prv-
ních půlích tabulek. Výjimkou je C 
družstvo, které je v tabulce ve spodní 
půlce a bude hrát v městském přebo-
ru o záchranu. Zde se ukázalo, že stačí, 
aby ze zdravotních důvodů přestal 

hrát jeden nejlepší hráč, náhradníci 
na to nestačí,  a to se odrazilo i v umís-
tění. Věříme že to zvládnou a hráči pře-
jeme brzké vyléčení a návrat do sesta-
vy.  Vánočního  turnaje, který proběhl 
26.12.2014, se zúčastnilo i s mládeží 
dvacet osm hráčů a na  prvních pě� 
místech byli �to hráči: 

1. Babák 
2. Javůrek T.
3 . Žilka
4. Handl
5. Javůrek M. 
  
Všichni stolní tenisté a celá Tělový-
chovná jednota Holásky děkují panu 
Vilému Spilkovi za sponzorský dar - 
hrací stůl. Byl to úžasný dárek k Vánoč-
nímu turnaji.

K 30. 4. 2015 končí nájem tenisového 
kurtu + prostor v majetku TJ Holásky. 
Máme zájem dál provozovat toto zaří-
zení, a proto se na vás obracíme, zda 
nemáte zájem o tento pronájem. 
Uskutečníme výběrové řízení, aby-
chom tenis provozovali dál. Bližší 
informace na tel. 774578588 - M. Vla-
dík, předseda TJ Holásky.

Všem co nám pomáhají a podporují 
děkujeme a všem cvičícím – choďte
 a cvičte .  

Viktor Klimeš,  Miroslav Vladík

ZAČÁTEK ROKU BYL BOHATÝ NA KULTURNÍ AKCE
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REKLAMA

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ   Po  - Pá    8 - 19 hodin

PÁNSKÉ    Po a Pá  13 - 19 hodin

KOSMETIKA - PEDIKŮRA - MANIKŮRA
na objednávku tel.: 605 541 837

PERNAMENTNÍ MAKE UP
na objednávku tel.: 777 086 915

RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE
každou sudou středu, objednávky tel.: 545 219 094

PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO

Tuřanská 55
Brno-Tuřany

tel.:    545 219 094
Mob.: 606 882 314

- ELPEMA -  Petr Máca
U Lesíčka 18 , 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice 

tel.: 731 934 074       e-mail: elpema@seznam.cz

www.elpema.webnode.cz

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

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

MALBY 14 Kč/m2.     NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY - RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, NÁBYTKU, aj.
Tel.: 606 469 316,  547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250 Kč



Kulturně společenské centrum MČ Brno- Tuřany a spolek 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

70 LET BEZ VÁLKY
od  26.  ÚNORA   2015  v  17  hodin

V PROSTORÁCH KULTURNÍHO CENTRA RADNICE

VÝSTAVA JE DÁLE PŘÍSTUPNÁ DO ČERVNA 2015 KAŽDÝ ČTVRTEK OD 11 DO 18 HODIN

25. DUBNA
OD 20 HODIN
V SÁLE ORLOVNY

Periodický tisk územního samosprávného celku. Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, vydává MČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, e-mail: listy@turany.cz,
reg. č. MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Elektronická verze je umístěna na webových stránkách www.turany.cz.

Tisk: Litera Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno. Příští uzávěrka je 23. 3. 2015. Řídí Informační rada. Informační rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby
zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátůa reklam a za případné jimi

způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.
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