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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení občané,
na posledním zasedání zastupitelstva v roce
2012 byl schválen rozpočet městské části
na rok 2013, což je jeden z nejvýznamnějších
bodů, který má přímý vliv na fungování naší
městské části. Tento rozpočet byl plně ovlivněn rozpočtem města Brna. Je nutné si uvědomit, že díky hospodářské politice této vlády,
která má historicky nejnižší podporu v dějinách novodobé České republiky, přišlo konkrétně město Brno o několik set miliónů korun
(jde především o neuvážené zvýšení DPH, ale
i řadu jiných chaotických kroků). Dalších minimálně 250 miliónů korun ztratilo Brno zásluhou nového rozpočtového určení daní. Tento
propad se negativně projevil v postoupených
příjmech městským částem - pro Tuřany činí
tento pokles oproti roku 2012 4 %. Přes tyto
dopady byl rozpočet schválen jako vyrovnaný.
Jistě si kladete otázku, kdo je za to odpovědný. Je to především ministerstvo financí v čele
s panem ministrem Kalouskem a celá vláda.

Byl to ústupek menším obcím na úkor těch
větších. Ale pan ministr zapomněl na několik
závažných věcí. Mezi nimi, že například město
Brno díky tomuto kroku muselo šetřit na svých
občanech a omezit městskou hromadnou dopravu, což jsme mimo jiné pocítili i v naší městské části. Doufejme, že „pražská vláda“ už konečně skončí s podobnými experimenty, které
mají takovýto dopad.
Ještě jedno nemilé překvapení nám přinesl
nový rok 2013, a to je vyhlášení amnestie prezidentem republiky. Toto vyhlášení amnestie
se na první pohled zdálo jako akt soucitu a milosrdenství vůči vězňům odsouzeným za menší delikty. Tato část amnestie by ještě snesla
pochopení, ale druhá část amnestie, která zastavila vyšetřování a stíhání závažných kauz,
daňových deliktů, tunelování firem a bank,
úvěrových podvodů až po podezřelé konkurzy
na firmy, je nepřijatelná. Škoda, která vznikne
státu a občanům, jde do miliard. Lepší konec
svého působení na hradě pan prezident nemohl občanům předvést. Předseda ústavního
soudu ČR označil tuto amnestii za diletant-

skou s ohledem na přípravu a provedení této
amnestie.
Další novinkou letošního roku byla přímá
volba prezidenta republiky. Ať už vyhrál ten
či onen kandidát, myslím si, že volby byly korektní a každý občan si mohl svobodně vybrat
a zvolit svého kandidáta. Mediální kampaň, jež
se zvedla po prvním kole, byla odrazem naší
společnosti. Oba kandidáti, kteří postoupili
do druhého kola, měli svoje kvality. Myslím si,
že Miloš Zeman bude dobrým prezidentem
a čas ukáže, že to byla dobrá volba.
Nyní mně dovolte, abych se krátce věnoval
budování kanalizace. Letošní zima je podle
mého soudu dosti kolísavá. Sníh napadne,
poté roztaje a znovu napadne. Nebýt budování kanalizace bylo by ovšem její snášení přijatelnější. Takto když nemrzne, roznáší se bláto
a marast. Spolu se zhotovitelem se radnice
snaží zmírnit tyto dopady, ale někdy je to velmi
složité. Proto Vás všechny spoluobčany žádám
o trpělivost a shovívavost. Doufám, že se příchodem jara situace zlepší.
Váš starosta Aleš Jakubec

XXI. ples MČ Brno-Tuřany
Vedení městské části Brno-Tuřany děkuje
sponzorům a všem, kteří pomohli s uspořádáním XXI. Společenského plesu zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, který se konal 8.února
2013 v sále tuřanské sokolovny:
KOMFORT, a.s. – stavební firma, Služby
MINKS, COOPTEL, stavební a.s., PS Brno a.s.,
KODASTAV s.r.o., NET Development s.r.o., PRESL STAVEBNÍ PRÁCE-DOPRAVA, METROSTAV,
a.s., IMOS Brno, a.s., STAVOS Brno a.s., Jiloker
s.r.o. stavební firma - Jiří Polák, Blue Sky Service s.r.o., Letiště Brno a.s., ZEMAKO, s.r.o., Avion

Emil Boček
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schoping park, MAKRO, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská společnost s.r.o., AGRO Brno-Tuřany, a.s., STRABAG, a.s., Kadeřnictví Ivana Zavadilová, FAKO CLUB, s.r.o., PhDr. Božena
Küfhaberová, Ph.D., DESTILA s.r.o., Bc. Aleš Jakubec, GRO – JAM, s.r.o., KERASERVIS, Stavební projekce Ing. Jan Harašta, CSc., Cola -Trans-

port, s.r.o. - Ing. Pavel Bárta, PSK Brno s.r.o.,
ZIPP Brno a.s., Vlastimil Plšek, Max progres,
KADEŘNICTVÍ ANDANIKA, Vizážistka Dana
Vaňková, Entrada s.r.o., ALFA-HELICOPTER,
spol.s r.o., TRANSPED CZ s.r.o., Martin Pernes
Michal Krátký, místostarosta

Na počest 90. narozenin plukovníka ve výslužbě Emila Bočka pořádá jeho rodná obec

v sobotu 2. března v 15 hodin v sále orlovny na Rolencově ulici

Slavnostní shromáždění

Slavnostní polonéza
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Klub důchodců
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kterého se účastní zástupci Armády ČR, major Graham Skinner, náčelník štábu Britské
výcvikové skupiny ve Vojenské akademii ve Vyškově a další hosté.
Vystupovat bude pěvecký sbor Základní školy Brno, Měšťanská 21, Hudební škola
Yamaha Brno-Tuřany, Národopisný soubor Ferdinanda Volka při TJ Sokol Brno-Tuřany
a soubor „Hučáci“.
Na slavnost Vás srdečně zveme.
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V sále bude instalována výstavka o zahraničním odboji, v prodeji bude 2. vydání knihy
Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce a DVD „NEZLOMNÝ“.

SK Tuřany

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany: 28. 2. 2013 v 18 hodin
na radnici
Rada na 62. schůzi dne 7. 11. 2012:

- schválila snížení kapacity MŠ U Lípy Svobody
z 51 na 50 dětí s účinností od 1.12.2012,
- schválila jmenování místostarosty Michala Krátkého zástupcem MČ Brno-Tuřany pro
nové konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ U Lípy Svobody,
- nesouhlasila s provozováním loterie a jiných
podobných her na adrese Kaštanová 476/70b,
Brno z hlediska ochrany místních záležitostí
veřejného pořádku,
- schválila výkon technického dozoru investora při provádění opravy podlah hasičské
zbrojnice SDH Holásky na Javorové Ing. Hanou Tupou za celkovou cenu 15 000 Kč,
- souhlasila s obsahem vyzývacích podmínek pro výběr zhotovitele na vybudování
oddílného kanalizačního systému budovy ZŠ
Měšťanská 21 podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vítězslavou Machovcovou
a ukládá úřadu vyzvat k podání nabídky tyto
subjekty:
• MTc-stav, s.r.o., IČO 25538543, Slunečná č.p.
480/4, 634 00 Brno,
• PSK Brno s.r.o., IČO 60724463, Kabátníkova
č.p. 105/2, 661 10 Brno,
• WALER, spol. s r.o., IČO 25309536, Selská č.p.
12/61, 614 00 Brno
- souhlasila s obsahem vyzývacích podmínek
pro výběr zhotovitele na vybudování oddílného kanalizačního systému budovy zdravotního střediska na ulici Holásecké podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vítězslavou Machovcovou a uložila úřadu vyzvat
k podání nabídky tyto subjekty:
• EVOM, s.r.o., IČO 26216744, Kšírova č.p.
134/90, 619 00 Brno,
• VARSTA, s.r.o., IČO 26917840, Barvy č.p.
761/8, 638 00 Brno,
• VS-build, s.r.o., IČO 28312015, Petra Bezruče
366, 664 43 Želešice,
- souhlasila s obsahem vyzývacích podmínek
pro výběr zhotovitele na provedení opravy
kanalizačního systému budovy MŠ na ulici
Zapletalově podle projektové dokumentace
zpracované Ing. Vítězslavou Machovcovou
a uložila úřadu vyzvat k podání nabídky tyto
subjekty:
• FRAMA, spol. s r.o., IČO 44961219, Žižkova
č.p. 995/17a, 602 00 Brno,
• PSK Brno s.r.o., Jiří Richtr, DiS, IČO 60724463,
Kabátníkova č.p. 105/2, 661 10 Brno,
• SW - TECH s.r.o., IČO 25319990, Podpěrova
č.p. 439/2, 621 00 Brno,
- schválila stavební úpravy v kotelně MŠ
na ulici Holásecké dle nabídky firmy WALER,
spol. s r.o., Brno v ceně 57 959 Kč,
- schválila opravu poškozené části střechy
na budově hasičské zbrojnice SDH Brněnské
Ivanovice na Jahodové dle nabídky firmy VARSTA, s.r.o., Brno v ceně do 10 tis. Kč,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Hasičské
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v termínu od 19. 11. 2012 do 30. 4. 2013 z důvodu předání staveniště firmě Skanska, a.s.,
která bude provádět definitivní úpravu povrchu komunikace,
- souhlasila se záměrem změny užívání budovy tiskárny TOP TISK při ulici Kaštanové
na Domov pro seniory za předpokladu změny
ÚPmB v dotčené ploše a vybudování potřebné technické a dopravní infrastruktury na náklady žadatele.

Rada na 63. schůzi dne 21. 11. 2012:

- doporučila ZMČ schválit Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok
2013 a rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok 2013,
- doporučila ZMČ souhlasit se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů znečištění uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší Magistrátu
města Brna,
- doporučila ZMČ navrhnout doplnění přílohy
obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně
takto: doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější
zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah
nesmí být zmenšen, o následující plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna:
- plocha zeleně za ZŠ Měšťanská - p.č. 3738,
k.ú. Tuřany, rozloha 2 347 m2
- plochy zeleně na ul Moravská - p.č. 2135/34 –
část, k.ú. Tuřany, rozloha 477 m2; p.č. 2135/36,
k.ú. Tuřany, rozloha 696 m 2
- plochy krajinné zeleně – p.č. 4329, k.ú. Tuřany, rozloha 5 769 m2; p.č. 4377, k.ú. Tuřany,
rozloha 1 739 m2
- plocha zeleně Sladovnická-Saidova - p.č.
1103. k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 1 609
m2
- plocha zeleně Kaštanová - p.č. 1256/1, k.ú.
Brněnské Ivanovice, rozloha 1 260 m 2
- plocha zeleně u hřiště I. FC Brno - p.č. 1102/4
– část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 886
m2
- plochy zeleně Sladovnická - p.č. 1106/1 –
část, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha 490 m2;
p.č. 1106/9, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha
524 m2
- plochy zeleně Kaštanová - p.č. 1474/1, k.ú.
Brněnské Ivanovice, rozloha 660 m 2; p.č.
1474/6, k.ú. Brněnské Ivanovice, rozloha
935 m 2; p.č. 1476/2, k.ú. Brněnské Ivanovice,
rozloha 751 m2
- plocha krajinné zeleně s remízky u Holáseckých jezer - p.č. 2179, k.ú. Holásky, rozloha
25 322 m 2
- plocha zeleně podél Ivanovického potoka p.č. 2409, k.ú. Holásky, rozloha 1 203 m2
- souhlasila s návrhem Nařízení o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů na území města Brna bez připomínek,
- nesouhlasila se zrušením autobusové linky č.
63 a jejím nahrazením linkou č. 59, a to z důvodu znemožnění stávajícího přímého spojení do centra města Brna zajišťovaného linkou
č. 63. Tato změna by prodloužila dojezdové
časy občanům do zaměstnání, seniorům, imo-

bilním občanům a matkám s kočárky zkomplikovala a ztížila cestování přestupem na tramvaj č.12, obzvlášť v nepříznivých klimatických
podmínkách. Toto usnesení zaslala RMB.

Rada na 64. mimořádné schůzi dne
28. 11. 2012:

- vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení u MŠ U Lípy
Svobody 3 (kapacita 50 dětí),
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 8.265 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na odbornou přípravu
a uskutečněný zásah Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky mimo její územní obvod,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Šípkové
v termínu od 30.11.2012 do 31.3.2013.

Rada na 65. schůzi dne 5. 12. 2012:

- schválila aktualizaci programového vybavení Office pro potřeby úřadu dle nabídky fy Autocont CZ a.s., Brno za cenu 120 960 Kč,
- souhlasila na základě znaleckého posudku
s pokácením borovice černé na pozemku p.č.
121/1 k.ú. Dvorska ze zdravotních důvodů,
- souhlasila s příjmem daru – 2 ks kompozitních bezpečnostních branek od společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Garstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice a s textem
darovací smlouvy, pověřuje ÚMČ Brno-Tuřany, aby připravil dohodu o užívání předmětných branek se Sportovním klubem Tuřany
– občanské sdružení, Hanácká 448/38, 620 00
Brno,
- uložila ÚMČ zajistit provedení kopaných
sond k ověření výškové úrovně základové
spáry zdi podél „Napoleonských schodů“ dle
požadavku projektanta o předpokládaném
objemu do 10 m3 a ceně do 18 tis. Kč,
- schválila nutné vícepráce na stavbě „Hasičská zbrojnice SDH Holásky – oprava podlah“
v ceně 122 185 Kč,
- nesouhlasila s dodatečnými úpravami dokumentace na rekonstrukci komunikací Tuřany
II,
- uložila úřadu zajistit nabídky na umístění
radaru na měření rychlosti vozidel v ulici Zapletalova při vjezdu do městské části od Kobylnic,
- projednala nabídku Majetkového odboru
MMB k možnosti svěření pozemků p.č. 1131,
p.č. 1132 a objektu hospodářské budovy
na pozemku p.č. 1131 v k.ú. Brněnské Ivanovice MČ Brno-Tuřany a nesouhlasí se svěřením
předmětných pozemků a budovy,
- projednala nabídku Majetkového odboru
MMB k možnosti svěření pozemků p.č. 244/2,
243/3, 1341/1, 1343/6, 1343/7 a p.č. 1343/8
v k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 745/6 v k.ú. Tuřany MČ Brno-Tuřany a souhlasí se svěřením
předmětných pozemků,
- souhlasila s prováděním prací na kanalizaci
v ulici Malínské na několika úsecích současně
podle dílčího harmonogramu,
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII
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- souhlasila s nabídkou firmy Kodastav s.r.o.,
Bzenecká 4, Brno na zapravení kaverny
ve dvoře radnice za cenu do 45 tisíc.

Rada na 66. schůzi dne 19. 12. 2012:

- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního značení pro blokové čistění místních
komunikací a ZáKoSu společností SIGNEX
spol. s r.o., Holzova 138, Brno za cenu 4.000 Kč,
- schválila Statut sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Brna – úřadu městské
části Brno-Tuřany a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany,
- uložila předsedovi Komise výstavby, dopravy
a správy majetku zajistit účast členů komise
na veřejném projednání konceptu Územního
plánu Šlapanice a připomínky komise předložit Radě nejpozději do 31. 1. 2013.

Rada na 67. schůzi dne 9. 1. 2013:

- schválila kalkulaci ceny za odběr elektřiny
ze sítě veřejného osvětlení pro radar na ulici
Sokolnické,
- schválila vybudování oddílného kanalizačního systému budovy ZŠ Měšťanská dle

nabídky firmy MTc-stav, s.r.o., Brno v ceně
1 829 205 Kč,
- schválila zpracování dokumentace pro
územní rozhodnutí na akci „Prodloužení ulice
Myslivecké DUR“ projekční kanceláří Ing. arch.
Petr Blažek, Brno za celkovou cenu 52 044 Kč,
- souhlasila se svěřením pozemku p.č. 1232
v k.ú. Brněnské Ivanovice MČ Brno-Tuřany,
- souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce
2 ks kompozitních bezpečnostních fotbalových branek s SK Tuřany.

Zastupitelstvo na 17. schůzi dne
13. 12. 2012:
- schválilo Pravidla pro rozpočtová opatření
vyhrazená RMČ pro rok 2013,
- schválilo rozpočet MČ na rok 2013,
- souhlasilo se svěřením pravomoci k vydávání vyjádření k umístění stacionárních zdrojů uvedených v příloze 2 zákona o ochraně
ovzduší Magistrátu města Brna,
- navrhlo doplnit „Seznam ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně“, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen, o následující plochy
zeleně ve vlastnictví statutárního města Brna

(viz jednání RMČ č. 63),
- souhlasilo se změnou ÚPmB na pozemku
p.č. 662, k.ú. Dvorska, z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení,
- doporučilo prodej pozemků p.č. 347, p.č.
673/2, p.č. 937/3 k.ú. Brněnské Ivanovice, pozemku p.č. 201/3 k.ú. Holásky a ideální polovinu pozemku p.č. 201/5 k.ú. Holásky,
- nedoporučilo prodej pozemku p.č. 1193/2
k.ú. Brněnské Ivanovice, ale doporučilo jeho
pronájem,
- doporučilo prodej části pozemku p.č. 3753/1
k.ú.Tuřany,
- zřídilo pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou územní studie, složenou
ze zastupitelů městské části Brno – Tuřany.
Členové jmenovitě: Ing. Miroslav Dorazil
(předseda), Ing. Sylva Kostková, Ing. Zdeněk
Oprchal, Tomáš Kopecký a Michal Krátký,
- schválilo text dopisu primátorovi města Brna
a jeho zaslání se žádostí o přehodnocení situace v návaznosti na zrušení autobusové linky
č. 63.
Více na www. turany.cz

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2013 – VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v sou- ČSÚ v Brně pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2013: paní
ladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické Martinu Novákovou, tel : 542 528 233.
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
Krajská správa ČSÚ v Brně
o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky
v 10 127 domácnostech, z nichž se 6527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly
do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12.
května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby,
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013 a které jim vydává Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování
a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného
zákona o státní statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených
našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto
dopisu nebo je odkázali na pracovníka Krajské správy
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII
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Plán čištění komunikací na rok 2013
Čištění místních komunikací
– březen - duben (po zimním období)
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková,
Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká,
Podlipná,
Přichystalova, Růžová vrchní,
Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová,
Šípkova, Tuřanské nám., Vítězná, Vlčkova,
Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá 		
Termín pro rok 2013: 2.4.
Blok č. 2
areál
zdravotního
střediska,
Glocova,
Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní,
Kudrnova, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi,
Švédská, Tuřanské nám. – parkoviště pod
stánkem PNS, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova,
V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termín pro rok 2013: 9.4.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu,
Ledárenská,
Nenovická,
Pastevní,
Petlákova,
spojka
Petlákova-Jahodová,
Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové
po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová,
Sladovnická – i k sběrnému středisku, U Lípy
Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelové
po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova,

Zahrádky, Závětrná
Termín pro rok 2013: 16.4.

Sladovnická – i k sběrnému středisku, U Lípy
Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelové
po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova,
Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2013: 18. 6., 20. 8., 29. 10.

Čištění místních komunikací
– červen, srpen, říjen
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmánková,
Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká,
Podlipná, Přichystalova, Růžová vrchní,
Sokolnická - u bytového komplexu, Střížova,
Šípkova, Tuřanské nám., Vítězná, Vlčkova,
Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2013: 4. 6., 6. 8., 15. 10.

Čištění
základního
komunikačního
systému – červen, srpen, říjen
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová,
Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova
od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká,
Průmyslová – část od potoka, Revoluční,
Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova,
Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké
po Sokolnickou, ul. 1. května, V Aleji,
Zapletalova
Termíny pro rok 2013:
19. 6., noc z 19. na 20. 6.
21. 8., noc z 21. na 22. 8.
16. 10., noc ze 16. na 17. 10.
ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2013
Firma Černý s odtahovou plochou, Slatina,
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

Blok č. 2
areál
zdravotního
střediska,
Glocova,
Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní,
Kudrnova, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi,
Švédská, Tuřanské nám. – parkoviště pod
stánkem PNS, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova,
V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termíny pro rok 2013: 11. 6., 13. 8., 22. 10.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu,
Ledárenská,
Nenovická,
Pastevní,
Petlákova,
spojka
Petlákova-Jahodová,
Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové
po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová,

Poznámka:
Na ulicích, kde probíhá výstavba kanalizace,
čištění prováděno nebude.

Poplatek za komunální odpad
Splatnost do 31. 5. 2013 ve výši 675 Kč
Možnosti úhrady poplatku
1. v hotovosti:
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova
A, po celý rok
b) od března do května pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí
pokladní hodiny:
Po
8.00–12.00
13.00–17.00
Út
8.00–12.00
13.00–14.30

St
Čt
Pá

8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

13.00–17.00
13.00–14.00

úřadů městských částí nebo kontaktních místech MMB.
Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento 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).
Telefony: 542 174 304 -315, 318 - 3 22,
e- mail: odpady@brno.cz

2. bezhotovostním převodem:
na účet: 156304/5400
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
konstantní symbol: 1318
3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na podatelnách

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Poplatník (majitel psa) je povinen zaplatit
místní poplatek ze psů za tento rok na účet
ÚMČ Brno-Tuřany nejpozději do 31. března
2013.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo
na účet správce poplatku. Pro platbu bankovním
převodem bude telefonicky sděleno číslo účtu
a variabilní symbol. Včas nezaplacené poplatky
nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení
k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost,
která má vliv na vznik nebo zánik poplatku nebo
jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů mů4
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Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)
v MČ Brno-Tuřany
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

žete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba:
p.Rosenbergová, tel. 545 128 242
Email: rosenbergova@turany.cz
Bytový dům

Rodinný dům

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodržitel psa
du, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu
za druhého
za druhého
základní
základní
a každého
a každého
sazba
sazba
dalšího psa
dalšího psa
1 500
2 250
200
300

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodržitel psa
du, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu
za druhého
za druhého
základní
základní
a každého
a každého
sazba
sazba
dalšího psa
dalšího psa
350
500
120
150
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Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 nejpozději
do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se
odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních
pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
(dřívější finanční úřady).
Daňové přiznání k dani z příjmů se podává
místně příslušnému správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické
osoby.
Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám
na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze využít
podrobného průvodce vyplněním daňového
přiznání.
V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem
pro podání přiznání 1. 7. 2013, avšak plná moc
udělená poradci musí být finančnímu úřadu
doručena nejpozději 2. dubna 2013!

Pondělí
25.03.2013
8:00 – 18:00

Úterý
26.03.2013
8:00 – 18:00

V termínu pro podání přiznání je poplatník
povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit:
a) hotově
Na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové
povinnosti.
b) prostřednictvím poštovní poukázky
typu A
Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště,
s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena
a byla bez problémů identifikována.
Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně,
matriková část jednoznačně určuje finanční
úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba
s místem pobytu na území Jihomoravského
kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických
osob podávajících přiznání, zašle příslušnou
částku na bankovní účet Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, jako
variabilní symbol uvede své celé rodné číslo,
konstantní symbol 1149.
Částka musí být na účet finančního úřadu při-

Středa
27.03.2013
8:00 – 18:00

Čtvrtek
28.03.2013
8:00 – 18:00

psána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
c) bezhotovostním převodem
Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně,
matriková část jednoznačně určuje finanční
úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba
s místem pobytu na území Jihomoravského
kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických
osob podávajících přiznání, zašle příslušnou
částku na bankovní účet Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721‑77628621/0710, jako
variabilní symbol uvede své celé rodné číslo,
konstantní symbol 1148.
Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
Kompletní informace ke způsobům placení
daně nalezne veřejnost na internetových
stránkách Finanční správy – www.financnisprava.cz v sekci Placení daní.
JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu
pro Jihomoravský kraj

Pátek
29.03.2013
8:00 – 18:00

Sobota **
30.03.2013
8:00 – 12:00

Úterý
02.04.2013
8:00 – 18:00

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě a pro ÚzP Brno I, Brno II,
Brno III, Brno IV a Brno-venkov.

Trochu jiný svět
Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou
návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského
centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se
zrakovým postižením v každodenním životě.
Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou
vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou

k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít
do pocitů nevidomých.
Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně
od 7:30 do 17 hodin (v pátek jen do 14:30).
Pavel Šoba, MP Brno

Informace pro provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Dnem 1. 9. 2012 nabyl účinnosti nový zákon č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který přináší
významné změny:
• stacionární zdroje znečišťování ovzduší jsou
nově děleny na zdroje, které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zákona a zdroje, které v příloze č. 2

zákona uvedeny nejsou
• poplatek za znečišťování ovzduší vyměřuje
Krajský úřad, a to od 50.000 Kč výše
• oznamovací povinnost vůči Krajskému úřadu
mají provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší od 5.000 Kč výše

Zajímavé procházky Brnem
Máte rádi Brno a chtěli byste se o něm dozvědět něco zajímavého příjemnou cestou? Pak především pro vás pořádá Turistické informační centrum
města Brna (TIC) jarní a podzimní komentované procházky s průvodcem.
Na rozdíl od pravidelně pořádaných prohlídek centra města, které vás zavedou na místa většině Brňanům známá, zaměřují pozornost spíše na širší
centrum a na turisticky méně atraktivní předměstí, která byť logicky opo-
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• nový zákon již neukládá provozovatelům malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší
povinnost provádět každé dva roky autorizované měření malých zdrojů a protokoly zasílat
na ÚMČ.
Referát životního prostředí, ÚMČ Brno-Tuřany

míjená, rozhodně mají zájemcům co nabídnout. Letos na podzim jsem se
poprvé zúčastnila procházek v roli průvodkyně a musím říct, že provádět
místní obyvatele jejich městem je zvláštní zážitek - potěšila mě velká pozornost, konstruktivní diskuze i doplňování mých informací vzpomínkami
pamětníků.
Bližší informace o akcích pořádaných TIC Brno (sídlí na Radnické 2-10) naleznete v sekci aktualit na www.ticbrno.cz nebo v měsíčníku KAM v Brně.
PharmDr. Ilona Protivínská
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Stíhací pilot RAF Emil Boček devadesátníkem
Společenský duch a život v Tuřanech měl
na dětství a mládí Emila Bočka, narozeného 25. února 1923, zásadní vliv. Byly to živé
vzpomínky na první světovou válku, přítomnost legionářů, nadšení z budování vlastního
státu, postavení sokolovny, orlovny, Husova
sboru, školy, rozsáhlá spolková a kulturní činnost, selská jízda, blízkost letiště i sílící hrozba
nacismu, které utvářely vlastenecký charakter
mladých mužů. „Legionáři republiku vybojovali a vy ji musíte ubránit!“ byla slova pana
Sedláka. S jeho synem Bořivojem se Emil vydal
po Vánocích roku 1939 – bez vědomí rodičů
a ještě šestnáctiletý – na strastiplnou, ilegální
cestu do československé zahraniční armády.
Přes zatýkání a střelbu na maďarských hranicích, věznění v budapešťském „toloncházu“
se mu podařilo dostat se do Bělehradu, odtud
do Bejrútu, Marseille a Agde, kde se formovala československá zahraniční armáda. Zde byl
s 2. pěším plukem odeslán začátkem června
1940 na frontu. Účastnil se obranných bojů,
které skončily francouzskou kapitulací. Poté
následoval neorganizovaný ústup na jih Francie a evakuace do Velké Británie.
Československé jednotky se formovaly v táboře v Cholmondeley Park. Zde se Emil Boček
přihlásil k letectvu a 12. září 1940 se stal jedním
z nejmladších příslušníků Britského královského letectva (RAF). V dubnu 1941 dokončil kurz
pro letecké mechaniky, byl přičleněn k 312.
československé stíhací peruti RAF. Toužil však
létat. V říjnu 1942 požádal o zařazení do pilotního výcviku. Základní výcvik získal v Anglii,
poté v Kanadě, britský pilotní odznak obdržel
v lednu 1944. Náročnou přípravu bojového
pilota zakončil v Anglii na letounu Supermarine Spitfire. Během výcviku nalétal 420 hodin.
V říjnu 1944 byl přidělen k letce B slavné 310.
československé stíhací perutě RAF, se kterou

absolvoval 26 operačních letů. Převážně se
jednalo o doprovod spojeneckých bombardérů nad Německo a území ovládaná nacisty.
Naši letci předpokládali, že budou moci bojovat při osvobození naší vlasti, zejména když
Pražské povstání volalo o pomoc. Bohužel
jim v tom zabránily Stalinovy obstrukce. Emil
Boček vzlétl na svůj poslední bojový let 12.
května 1945, aby pomohl při osvobození Normanských ostrovů. Za dobu svého operačního
zařazení u RAF nalétal 73 hodin a 50 minut.
Do Prahy-Ruzyně přiletěl na svém Spitfiru LF
Mk.IXE NN-P spolu s dalšími 53 stíhači až 13.
srpna 1945. Za bojovou činnost byl oceněn
britskými a československými vyznamenáními.
Po válce považoval svou vojenskou službu
za ukončenou. Proto si podal žádost o uvolnění z aktivní služby a v březnu 1946 byl z armády propuštěn. Poté pracoval v Brně jako
automechanik, nejprve u soukromé firmy,
později u Mototechny. Za ni závodně jezdil
v letech 1947 až 1952 na motocyklech Jawa
250 a Walter 250. Od roku 1958 pracoval jako
soustružník ve Výzkumném ústavu Československé akademie věd a v letech 1983 až 1988
ve firmě Drukov. V roce 1951 se oženil s Evou
Svobodovou. Manželům se narodil syn Jiří
a dcera Zuzana. Rodina bydlela v Brně na ulici
Veveří, od roku 1975 žijí manželé Bočkovi v Brně-Bystrci.
V rámci morální a politické rehabilitace byl
Emil Boček v dubnu 1990 povýšen do hodnosti kapitána ve výslužbě a v říjnu téhož
roku na majora. Hodnost plukovníka obdržel
v březnu 1993. Stal se členem obnovené Československé obce legionářské a v současnosti je jejím místopředsedou. Stál také u zrodu
Sdružení československých zahraničních letců
1939–1945. V březnu 1996 byl spolu s dal-

šími bývalými příslušníky RAF představen
na Nové radnici v Brně britské královně Alžbětě II. Účastnil se řady besed s občany, vystoupil
na mnoha slavnostních shromážděních. Byl
iniciátorem postavení pomníku prezidentu
Benešovi v Brně a předsedou jeho organizačního výboru. Dne 28. října 2010 mu prezident
republiky udělil Řád Bílého lva za vynikající
bojovou činnost a mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.
Emil Boček je jedním z těch, kteří neváhali
odejít z porobené vlasti, vstoupit do československé zahraniční armády a bojovat za obnovení naší svobody a demokracie. Svým odhodláním, statečností a věrností se stal příkladem
mladé generaci. Jsme hrdi na svého rodáka.
Miroslav Kopecký, Jan Kruml

Den elegance ve škole
Zajímavým způsobem pojali žáci i učitelé
na Měšťanské den vydávání pololetního
vysvědčení. Sami žáci přišli s návrhem vyhlášení
Dne elegance. Na rozdíl od jiných mimořádných
dnů ve škole (např. Den žluté barvy nebo
chystaný Den červené barvy) se tento lišil nejen
ve stylu oblečení, ale i v důstojnosti. Přece jen
pro většinu žáků i jejich rodičů je vysvědčení
mimořádnou zpětnou vazbou, která hodnotí
uplynulou půlroční práci. A to, že řada žáků
na Měšťanské pojala tento den opravdu
slavnostně, svědčí přiložené fotky.
Třídní učitelé měli za úkol zhodnotit eleganci
svých svěřenců právě při vydávání vysvědčení.
Jejich hodnocení odpovídalo zcela dané realitě:
první místo obsadily 8.A a 8.B (na prvenství
mají zásluhu především dívky – nechyběly
večerní róby, zlaté střevíčky, vhodné doplňky..),
druhé místo patřilo sedmákům – zde všichni
učitelé hodnotili zejména chlapeckou eleganci
– nechyběly obleky, kravaty, bílé košile, kožené
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společenské boty. Dívčí elegance tu byla
samozřejmostí. Na třetím místě se umístily šesté
třídy, kde se rovněž elegance projevila stylovým
oblečením, ozdobami ve vlasech či vhodnými
doplňky.
Je škoda, že někteří žáci zcela zapomněli
na tento „svůj“ den. Jejich zcela všední oblečení
pak hodně kontrastovalo s elegancí ostatních. Ale
možná, že právě tento fakt jim příště připomene,
že někdy nezaškodí se i do školy vyparádit.
B. Küfhaberová
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Slavnostní polonéza zahájila školní ples
Stalo se již tradicí, že školní ples v Brně–Tuřanech zahajují slavnostní polonézou žáci místní
základní školy. Tentokrát však před sebou měli
vyšší a náročnější cíl: choreografii z pozice
odborníka – kterým byla absolventka Taneční
konzervatoře Brno slečna Lenka Csevárová.
Nácvik nebyl pro žáky nijak jednoduchý.
Sympatické bylo to, že se „sešla parta holek
a kluků“, kteří chtěli svůj volný čas věnovat
tančení, avšak museli si kvůli tomu přizpůsobit i řadu svých dalších povinností – např.
fotbalový trénink, zájmové kroužky. Přesto, že
se v období nácviku (listopad – leden) vyskytovala řada problémů, ukázalo se, že ti, kteří
před tím nikdy neuvažovali o souladu pohybu
těla a hudby, začali získávat první zkušenosti.
Pravidelné, pohodové, ale i náročné zkoušky
se svými svěřenci vedla Lenka Csevárová, která vyučuje tanec na ZUŠ a hudební programy
na HŠ Yamaha v Tuřanech. Protože je věkově
tanečníkům hodně blízká, její pokyny, předvádění a konkrétní rady mladí pozorně vnímali
a jejich zpočátku zcela rozpačité kroky a pohyby se začaly dostávat do požadovaných mezí.
Nebyla to jen polonéza Antonína Dvořáka,
která žáky nadchla. Mnohem raději se učili
zvolenou choreografii moderního, nyní snad
nejoblíbenějšího tance Gangnam style. Zde
se cítili mnohem bezpečněji. Nicméně na společenský ples patří prioritně polonéza, a to
všichni respektovali.
Nemalým problémem bylo odpovídající
společenské oblečení. Zde ležela tíha finanční
náhrady na rodičích žáků. Patří jim obrovský
dík za sponzorování večerní róby a za veškerou finanční a morální podporu svých dětí.
Netřeba snad připomínat, že v předvečer
plesu (26. 1. 2013) měli všichni strach. Navíc
se negativně projevila chřipková vlna – i přes
zapojení náhradníků musel zaskočit i jeden
profesionální tanečník. Obrovský potlesk přítomných na plese však znamenal, že žákovské
provedení polonézy i moderního tance bylo

na úrovni. Mladí tanečníci po své premiéře získali chuť tančit i dále.
Šanci na jejich další vystoupení přinesl ples
Městské části Brno-Tuřany dne 8. 2. 2013.
I když předem daný program plesu měl své
taneční priority stanoveny, byl dán žákům
prostor pro jejich „umění“. I když se mnohým
mohlo zdát, že ne všechny taneční kroky byly
na profesionální úrovni, předvedení polonézy
i moderního tance bylo upřímné, plné pohody
a mladí tanečníci si ho pěkně užili. Nádherné
večerní toalety dívek a tmavé obleky hochů
dotvářely plně slavnostní charakter obecního

plesu.
Jménem všech začínajících tanečníků bych
chtěla poděkovat vedení tuřanské radnice,
které podpořilo chuť mladých věnovat se
nadále ve svém volném čase pozitivním dovednostem. Nově vzniklý kroužek tance mohl
zahájit svou činnost právě díky sponzorování vedení radnice, které zajistilo a zaplatilo
sál v době konání tanečního kroužku. Jedna
malá tělocvična ve škole znamená na celý rok
její beznadějnou vytíženost. A tak mohou mít
mladí své první „taneční“ na Orlovně.
		
B. Küfhaberová

Naši tanečníci:
Dívky (zleva): Linda Tůmová, Eva Vejmělková, Vendula Mašková, Terka Běhálková, Eliška Ambrosová,
Veronika Sabelová, Martina Trhlíková, Lenka Csevárová
Hoši (zleva): Jarek Boleslav, Radek Novák, Filip Gehringer, Tadeáš Sova, Dominik Blažík, Pavel Tkáč,
Honza Mrázek, Dominik Hykš.

Poděkování sponzorům školního plesu
Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská
21, p.o. vyslovuje velký dík za sponzorské dary
na školním plese dne 26. ledna 2013. Poděkování patří následujícím organizacím a jedincům:
CITY APART HOTEL BRNO – paní Moučková,
MAKRO, a.s., Zlatnictví – Aleš Tůma, Stolařství
a truhlářství – Martin Pernes, Potraviny – Lubomír Dvořák, Hudební škola Yamaha Brno – Tuřany – Tomáš Küfhaber, Restaurace Tuřanská beseda, Auto-pneu-servis MEDEK a syn, pan Michal

Krátký, NOTA – ing. Preisler, Sdružení dobrovolných hasičů Holásky, DISTR – dodavatel učebnic,
Radek Vaníček – dodavatel učebnic, AGRO Brno
– Tuřany, PS Mládí – Aleš Kodýs. Krásné a chutné dorty dodaly paní Pallová, paní Lespuchová,
paní Matyášová, dále přispěli Pekárkovi – Těstoviny Blučina, Ing. Chlup – zdravá výživa, Dr. Oetker, MODIOS – výroba sýrů, VITANA, ZAPO
CENTRAL – potraviny pro školy, pan Svoboda –
dodavatel ovoce a zeleniny, Hladíkovi – dodava-

telé vajec, KNORR, GASTRO – potraviny, cukrářství – Ivana Kolečková, SKI MISHAK – prodej lyží,
pan Macinek – restaurace SOKOLOVNA, manželé Buchlovští, ředitelka školy Božena Küfhaberová, ekonomka školy Iva Pokorná, zaměstnankyně školní kuchyně, zaměstnanci školy.
Všem jmenovaným patří dík a doufáme, že
zůstanou škole nakloněni i nadále.
Božena Küfhaberová,
ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.

Poděkování
Jménem dětí mateřské školy Holásecká bychom chtěli poděkovat Cukrárně HELA
v Tuřanech za vánoční cukroví, které jim zpříjemnilo prožití vánočních svátků.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ Holásecká 11
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII
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K historii firmy Radio Jurák
pokračování z minulého čísla
Začátek okupace se obchodní činnosti výrazněji nedotknul, jen po roce 1942 vzrostl zájem
o opravy radiopřijímačů, jejich přestavby a instalace do radionábytku. Byla navržena jednoduchá a vkusná koncepce dřevěné tvarové
skříně, dýhované ušlechtilým dřevem, do které
šlo instalovat libovolné chassis přijímače i gramofonu, což umožňovalo tyto skříně vyrábět
na sklad. Pokud byla skříň vyráběna jako hotová, byla nejčastěji osazována přijímačem Markofon 742 a gramofonem Pailard nebo měničem
Primafon-Perpeton vyráběným v Králově Poli

Hudební skříň fy Radio Jurák
firmou Zaorálek.
Mimo jednotného vzoru firma vyráběla i skříně dle individuelních návrhů zákazníků. Vedle
toho se i nadále dařil prodej domácích spotřebičů, jako byly osvětlovací tělesa Philips, ventilátory Marelli, lednice, elektrická kamínka, vařiče,
chladničky, pračky Skrat a Jetas, horská slunce
až po takové drobnosti, jako elektrické vánoční
ozdoby.
Události roku 1944 naznačovaly blížící se konec války, stoupal počet leteckých poplachů,
kdy anglo-americké bombardovací svazy stále
častěji přelétávaly nad územím Protektorátu,
aby ničily strategické cíle na Moravě a ve Slezsku. Dne 20. listopadu 1944 jeden svaz vzlétnul
ze základny v italském Bari s úkolem likvidace
továrny syntetického benzinu ve Slezsku. Počasí
nad cílem ale bylo nepříznivé, s mlhou, a proto
bylo spojeneckým velením operativně jako náhradní cíl zvoleno Brno. Nálet měl pro obyvatele
katastrofální následky. Město bylo těžce poškozeno a bylo mnoho mrtvých. Zničeny byly hlavně civilní obytné čtvrti jako Židenice, kde byla
mj. zničena i továrna na výrobu superhetů IRON.
Sousední Zbrojovka zůstala takřka nedotčena...
Bombardování se nevyhnulo ani centru města
a nádraží. Zle byla poškozena dnešní ulice Benešova a Divadelní. Mnoho činžovních domů,
také policejní ředitelství, bylo zbořeno a hořelo.
Jedna bomba spadla těsně podél zdi paláce Morava, zaryla se hluboko do země a vybuchla. Prorazila základovou zeď domu směrem do sklepa,
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kde zabila všechny ukryté lidi. Mezi nimi bylo
i 12 ukrytých brněnských soudců. Tuto událost
dodnes připomíná na rohu paláce Morava a náměstí Malinovského kovová nástěnná deska.
Hned ve vedlejším sklepě se ukrývali zaměstnanci Radio Jurák, kteří přežili bez úhony. Náletů na město bylo ještě několik, všechny ničivé
a s početnými oběťmi na životech (až na jeden
nálet, kdy vracející se letadla shodila pumy přímo doprostřed prázdného náměstí).
Obchody se za těchto událostí samozřejmě
příliš nedařily. Z obav před bombardováním
města odvezl Jaroslav Jurák děti a manželku
na vysočinu do Víru. Zde zásobil potřebným
elektro a radiomateriálem operující partyzány
přes vírského rodáka pana Františka Šenkýře.
Několik partyzánů dokonce párkrát přespalo
v suterénu ve skladě na Divadelní ulici č. 1. Neuspokojivá situace v obchodě vládla až do 26.
dubna 1945, kdy bylo město ve večerních hodinách osvobozeno.
Bez problémů se neobešel ani obchod v Tuřanech, byl vyrabován sovětskými vojáky, kteří
brali prakticky všechno. Hlavně bicykly, jež byly
uskladněny s odmontovanými pedály, holými
ráfky bez pneumatik a řídítky stočenými do roviny rámu, aby uskladněný bicykl zabíral ve skladě co nejméně prostoru. Jeden z vojáků (nejspíš
posilněný alkoholem) na takto přizpůsobeném
kole zle havaroval a zabil se... Také někteří z místních obyvatel v Tuřanech nečekali, až si vše vyberou vojáci, a zanedlouho společnými silami
sklad vyprázdnili... Celý obchod v Tuřanech pak
byl v roce 1946 prodán panu Stanislavu Kňávovi
z Tuřan.
Na tablu z června 1944 je celkem 24 zaměstnanců
Rok po osvobození předala Národní odbojová skupina „Vzkříšení“ v čele s majorem Mu-

Velká předváděcí síň (cca 1946)
firmy Radio Jurák, soudruhů Václava Holackého
z Holásek a Kaštánka z Ivanovic na brněnském
politbyru, o jeho urychlené znárodnění. Už 12.
března vydalo Ministerstvo vnitřního obchodu
výměr pro zavedení národní správy nad firmou
Radio Jurák a jmenovalo pět správců, čtyři z Prahy a jednoho z Brna. Dne 25. března 1948 byl
podnik zaveden pod národní správu. Odůvodněním bylo, že svým rozsahem a povahou činnosti spadá mezi podniky, u kterých byl vysloven na celostátním sjezdu odborů a závodních
rad v Praze (dne 22. února 1948 !!!) požadavek
znárodnění. Podle vyjádření zasedajících odborářů a závodních rad je znárodňování u takových podniků vyžadováno k zajištění plynulého
chodu výroby a hospodářského života státu...
Podnik fungoval pod národní správou až
do 5. března 1949, kdy Ministerstvo vnitřního
obchodu národní správu nad podnikem Radio
Jurák zrušilo a pět jmenovaných správců odvo-

Druhá předváděcí síň (cca 1948)

Na tablu z června 1944 je celkem 24 zaměstnanců
rzinem Jaroslavu Jurákovi diplom za zásluhy
o osvobození Československa. Palác Morava
nebyl nijak zásadně poškozen, nastala konjunktura a obchody se opět rozjely.
Ovšem přišel rok 1948 a únorový převrat.
Jeho následky na sebe nenechaly dlouho čekat.
Byla podána osobní žádost dvou zaměstnanců

lalo. Odůvodněním byla skutečnost, že na základě vyhlášky č. 2427 ministerstva vnitřního
obchodu byl podnik (nejspíš zpětně!!!) ke dni
30. září 1948 znárodněn a dle vyhlášky č. 2428
v ten samý den začleněn pod národní podnik
ELEKTRA. V prostorách prodejny na Divadelní č.
1 se s původním obchodním vybavením pultů
a regálů firmy Radio Jurák úspěšně prodával
elektromateriál až do roku 1998, na což si možná ještě mnozí mladí pamětníci i dnes vzpomenou. Pan Jaroslav Jurák se do důchodu živil jako
elektroprojektant i elektromontér v různých
podnicích národního hospodářství. Jak jsme jej
znali, nikdy nezahořkl. Byl do konce svého života známý jako poctivý člověk a životní optimista.
Zemřel v listopadu 1991.
***
Děkuji paní Zdeně Šmardové, rozené Jurákové, a pánům Pavlu a Jaroslavu Jurákovi, dětem
Jaroslava Juráka, bez jejichž vzpomínek by tento článek nevzniknul.
Pavel Boudný, OK 2 JAI
zdroj článku časopis Radiojournal č.60 z roku 2010
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SKRYTÉ KOUZLO PAMÁTNÍČKŮ
Ve čtvrtek 10. ledna 2013 byl poslední den
výstavy nazvané Svět elektra u nás. Týden
nato, 17. 1. 2013, se uskutečnila vernisáž další výstavy připravené spolkem Rozmarýnkem
v Kulturním centru městské části Brno-Tuřany,
který od zahájení své činnosti v roce 2009 instaloval již dvě desítky výstav.
Současná výstava nese název Skryté kouz-

VÝZVA – PŘÍPRAVA
VÝSTAVY OBRAZŮ

Prosíme naše spoluobčany, kteří mají to
štěstí a jsou majiteli obrazů od Bořivoje
Vondry, zda by byli ochotni je zapůjčit
na připravovanou výstavu tohoto
tuřanského malíře.
Výstava by proběhla přibližně v červenci
až říjnu v Kulturním centru na radnici.
Kurátorem výstavy je malířův vnuk
Radomír Vondra ml., tel. 603 552 213
Prosím tedy, kontaktujte přímo jeho
nebo můžete volat na tel. 777 656 647
– Kolečková Ivana, výstavní spolek
ROZMARÝNEK.

lo památníčků. Úvodní slovo věnoval výstavě
pan Jan Lang, aby asi tři desítky návštěvníků
pocitově připravil na to, co je na výstavě čeká.
Vhodně byly do úvodního slova zakomponovány citáty z památníčků, přednesené Lucií
Adamcovou, žákyní 7.B. ZŠ v Tuřanech.
A věru, účinek vkusně instalované výstavy
byl potěšující, a to snad proto, že kouzlo památníků spočívá v tom, že v nich zcela chybí
jakýkoliv sebemenší náznak konfrontačního
tónu. Památníčky – to jsou vždy milá, upřímná, láskyplná a přátelská sdělení oceňující
a vyzdvihující ušlechtilé vlastnosti pisatele či
vlastníka památníčku.
Kromě myšlenek vepsaných na stránkách
těchto milých svazků obdivujeme prostá a někdy i umělecká grafická doplnění vzpomínek
autorů těchto malých výtvorů. A tato malá dílka, tvořená rukou mnohdy i předškoláků, jindy
lidmi v těžkých životních situacích nebo lidmi,
kteří svými dlouholetými životními zkušenostmi sdělují mladší generaci životní pravdy
a moudra, vytvářejí genius loci celé této výstavy a mají jedno společné: lásku, přátelství

a přání všeho dobrého svým blízkým.
Obrátíte-li při odchodu z výstavy svůj pohled zpět na vystavenou expozici, jistě zakusíte okamžiky příjemné oddechové chvíle, kterou výstava na vás zapůsobí.
Vskutku milá a líbezná výstava dobrých
lidských přání, rozhodně ji doporučujeme
ke shlédnutí.
Výstava je otevřena každý čtvrtek od 11
do 18 hodin, poslední den k prohlídce výstavy
je čtvrtek 4. dubna 2013.
za spolek Rozmarýnek J.Š.

KLUB DŮCHODCŮ V TUŘANECH
Dne 9. 11. 2012 byla na ustavující členské
schůzi založena ,,Základní organizace klubu
důchodců,, v Tuřanech. Základem členské
základny jsou důchodci z Tuřan, Brněnských
Ivanovic, Holásek a Dvorsk. V plánu své činnosti se bude ZO KD podílet na společenském
životě seniorů v MČ Brno-Tuřany. Pro své členy
i ostatní obyvatele MČ zajišťuje taneční zábavy, zájezdy do termálních lázní, poznávací zájezdy a besedy dle jejich zájmu. Svoji činnost
ZO KD v Tuřanech zahájila dnem 1. 1. 2013.
Dne 13. 2. 2013 proběhla beseda o obecné
kriminalitě.
Společenské zábavy se budou konat
ve dnech: 16. března, 4. května, 28. září a 7.
prosince 2013. Zábavy se konají vždy od 16,00
hod.v sále Orlovny v Holáskách, Rolencova 93.
V prvním pololetí uspořádáme šest zájezdů
do Termálparku ve Velkém Mederu v termínech:
7. března, 4. dubna, 2. května a 6. června 2013.

Omluva komise redakční

Budeme pokračovat ve spolupráci s Jednotou důchodců v Čachticích.
V prvním pololetí chceme uspořádat jednodenní zájezdy do Posázaví a na Dalešice.
Po definitivním vyjasnění Vás včas na vývěskách ÚMČ seznámíme s termínem, místem
a podmínkami zájezdů.
V rámci volnočasových aktivit chceme maximálně zapojit naše seniory na vycházky
do přírody. Ve svém plánu máme rovněž podporu oprávněných požadavků všech seniorů
v oblasti jejich sociálních jistot.
Máme zájem, aby se maximální počet
občanů naší MČ zapojil aktivně do činnosti
klubu důchodců a zúčastňoval se pořádaných akcí. Členská základna není pro nikoho
uzavřena. V nově založeném klubu důchodců i na všech pořádaných akcích jste všichni
vítáni.
Antonín Vondruška

Komise obdržela dopis od paní Jitky Drozdové, rozené Jurákové, která uvádí: „Ve zpravodaji
městské části Brno-Tuřany č.5, ročník XXI, prosinec 2012 referuje Jan Šnajdr o výstavě „Svět
elektra u nás“. Údaje, které zde uvádí o mém otci Ladislavu Jurákovi jsou nepravdivé a proto
považuji za nutné je uvést na pravou míru.
Dynamo na jízdní kolo nemá v žádném případě původ v Tuřanech. Toto tvrzení je
směšné a trapné. Podle dokladů z pozůstalosti mého otce bylo patentováno v Německu v roce 1912 (v té době byly mému otci dva roky) a vyráběno na základě mnoha dalších patentů v celé Evropě. Patent mého otce je z roku 1942, o čem se může přesvědčit každý návštěvník výstavy. Dynamo značky KING bylo vyráběno pouze v Tuřenech
a nikoliv mimo území první republiky.
Otcův patent spočívá ve způsobu magnetování ferritových magnetů a učinil dynamo účinnějším a jeho výrobu jednodušší a levnější.“
Komise se tímto omlouvá za uveřejnění mylných skutečností a citací z dopisu vše uvádí
na pravou míru.
Michal Krátký, předseda Komise redakční
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII

předseda ZO KD Tuřany, tel. 731 350 227
Miroslav Vladík
místopředseda ZO KD Tuřany

Tříkrálová sbírka

Drazí přátelé !
Opět skončily svátky míru, lásky a porozumění.
Na závěr těchto svátků, jako každoročně, proběhla Tříkrálová sbírka. Naši mladí přátelé se
znovu vypravili mezi Vás, zazpívali Vám, napsali
na Vaše dvéře ono znamení Tří králů “ K+M+B”.
Byli jste tak laskaví a odměnili jste je svým darem do pokladničky. Věřte, že tyto peníze budou využity ve prospěch těch nejpotřebnějších.
Dovolte mi proto, abych Vám jménem naší organizace poděkovala. S radostí a hrdostí, si Vám
dovoluji oznámit, že v našem obvodě se vybralo
celkem 67 945 Kč.
Letos chodili tito koledníci :
Běhálková Tereza, Brumovská Monika, Brumovská Žaneta, Bučková Markéta, Dvořáčková
Barbora, Dvorská Kamila, Dvořáček Jan, Dvořáčková Kristyna, Galušková Kristyna, Havlíček Jan,
Chalupová Martina, Koukalová Denisa, Koukalová Karolína, Kudláčková Lenka, Kudláček Tomáš, Lhotský Jakub, Lhotský Matyáš, Malcová
Kristyna, Mlýnková Gábina, Orálková Sabina,
Pavlíková Iveta, Podborská Iva, Schnirchová Lucie, Schnirch Petr, Schnirchová Martina, Stuchlíková Klára, Šipr Vojtěch, Trnková Alice, Trnková
Ema, Volfová Nikola, Vystavělová Tereza.
Dospělí průvodci :
Havlíčková Vladislava, Krumlová Marie, Orálková Alena, Richter Jan, Rozka Jan, Rozková Marie,
Trnková Jana.
Za diecézní charitu Brno Libuše Aujeská.
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INFORMACE PETIČNÍHO VÝBORU OBČANŮ HOLÁSEK
A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HOLÁSKY
Dne 17.1.2013 se konala v sále Orlovny
Veřejná prezentace konceptu „Regulačního
plánu, V Aleji, k.ú. Holásky“, tzn. pro lokalitu Vinohrad. Lepší informovanost občanů Holásek
o této akci jsme pomohli zajistit roznesením
letáků přímo do schránek. Akce se zúčastnilo
odhadem více než 100 občanů převážně z Holásek, za OÚPR Ing. Leopoldová a za MČ Brno-Tuřany vedení radnice a Ing. Gallová.
Koncept RP, který objednal OÚPR MMB, prezentoval za zpracovatele Ateliér ERA, sdružení
architektů Ing. arch. Pech. Účelem prezentace
bylo dosažení kompromisu v představách zadavatele, obyvatel městské části a vlastníků
pozemků, pokud jde o základní koncepci RP.
Přítomní občané jednoznačně vyjadřovali
svůj zásadní nesouhlas s oběma prezentovanými variantami návrhu konceptu RP, charakteristického vysokou intenzitou zástavby
s přehuštěnou vícepodlažní bytovou zástavbou a neúměrně vysokým nárůstem nových
obyvatel, což by zásadním a nevratným způsobem znehodnotilo kvalitu bydlení v Holáskách.
Od začátku našeho „boje“ zdůrazňujeme, že
nejsme proti zástavbě. Chceme však rozumnou,
pro všechny přijatelnou, do charakteru obce
a skladby obyvatel zapadající zástavbu. Nikoli
nudné, neinvenční betonové bloky a hradby,
maximálně „vytěžující“ lokalitu, devastující okolí a znemožňující přirozený rozvoj obce.

Ke konceptu podalo OS Holásky na Stavební úřad zásadní připomínku v tom smyslu, že
navrhovaná filosofie konceptu RP v obou variantách je naprosto neakceptovatelná a nesouhlasíme s ní z následujících důvodů:
• nerespektuje stávající charakter obytné
zástavby a nenávratně ničí obytné prostředí
Holásek,
• skokový nárůst obyvatel o více jak 100 %
současných obyvatel Holásek znamená extrémní zátěž jak pro životní, tak i pro přírodní
prostředí (reálná hrozba likvidace jediného významného krajinného prvku Přírodní památky
Holásecká jezera),
• příliv nových obyvatel z různých kulturních a sociálních vrstev bez vztahu sounáležitosti s životním stylem, historií a tradicemi
historické obce Holásky, znamená hrozbu
budoucích konfliktů a znehodnocení kvality
bydlení,
• RP je zpracováván na území, které je ze tří
čtvrtin v majetku soukromých vlastníků, aniž
jsou vypořádány majetkové poměry v lokalitě
(při veřejné prezentaci zcela jasně zazněl ze
strany vlastníků dotčených pozemků zásadní
nesouhlas s navrhovaným konceptem RP),
• způsob zastavění v obou variantách
konceptu RP nepřihlíží k terénní konfiguraci
lokality, je řešen na zidealizované virtuální vodorovné ploše, proporce objemových kubatur
navrhované zástavby jsou v nerovnováze

ke stávající zástavbě a opět znamenají zásadní
degradaci nejcennější výhody bydlení v Holáskách,
• vypracování RP v současné době se jeví
jako předčasné v současné době značně napjatého rozpočtu Města Brna.
Požadujeme:
• zastavení veškerých projektových prací
na RP do doby schválení nového Územního
plánu Města Brna a do doby konečného vypořádání majetkoprávních vztahů v lokalitě
Vinohrad,
• vypracovat nové zadání pro RP s požadavkem na zachování charakteru obytné zástavby Holásek rodinnými domy se zahradami.
Vysoký zájem občanů na účasti při veřejné
prezentaci a následně podávání připomínek
jednoznačně dokladuje preference obyvatel,
pokud jde o charakter budoucí výstavby na Vinohradu i v Holáskách.
Dne 18.1.2013 obdrželo naše OS dopis
Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje. Informuje nás v něm o měřeních hluku
z leteckého provozu na letišti Brno - Tuřany,
která byla v období od 28.3.2012 prováděna
na třech měřících stanovištích. Naměřená data
jsou v současné době zpracovávána, o výsledcích budeme informováni.
Hana Dombrovská
a Vladimír Skácel

OSTATKY V BRNĚNSKÝCH IVANOVICÍCH
Pevně v rukou měli organizaci Ostatků
2. února v Texas ranči dobrovolní hasiči z Br.
Ivanovic v čele se Zdenou Jandovou. Nenechali nic náhodě, a proto se večer vyvedl
a všichni účástníci byli nadmíru spokojeni.

VÁNOČNÍ PING PONG

Každoročně o vánocích pořádá skupina
“starších“ sportovců, v čele s Alešem
Jobem, v Texasu turnaj ve stolním tenisu.
I letos se IRIS CUPU zúčastnilo přes 20
mužů a žen. S ohledem pouze na jeden
hrací stůl si účastníci jemně upravili
pravidla, aby si zahrál každý s každým
a nekončilo se druhý den ráno. Hrálo se
na dva sety do sedmi bodů, přesto vítěz
byl znám až kolem půlnoci. V mužích
vyhrál Jiří Vít a v ženách byla nejlepší
Romana Jobová.
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O půl deváté začala hrát tuřanská kapela
ŠOK a vydržela skoro až do třetí hodiny ranní.
Přesně o půlnoci napochodovala ivanovická
chasa před orchestrion s basou na umrlčích
nosítkách a za zvuků hlasitých nářků všech
přítomných, byla připravena k pochování.
Smuteční řeč pronesl “pan farář“ a půl hodiny
po půlnoci bylo “po ní“. Za zmínku stojí i doprovodná akce v podobě netradiční tomboly, kdy si zájemci zakoupí losy a na přichystaných seznamech se okamžitě dozví svoji

výhru, kterou si na určeném místě kdykoliv
vyzvednou. Takže nemusí čekat na slosování
a mohou si v podstatě vyhrát “co chtějí a kdy
chtějí“. Při všeobecně malých návštěvnostech
společenských akcí, na které má bezesporu
vliv i nynější recese, se podařilo hasičům zorganizovat krásný večer s tradičním tématem
a úspěchem bylo i množství maškar, které se
Ostatků zúčastnily, zatancovaly si a pěkně se
pobavily a všichni se těší na další Ostatky, již
šesté v pořadí, v Texasu.

KDO JE “PRASE“?
Jistě mnozí z nás potvrdí, že poslední
dobou se zlepšil úklid veřejných prostor
v Tuřanech. Mnohdy pracovníci ve žlutooranžových vestách nemají lehkou práci.
Špinavé odhozené papíry a různé obaly
se nepovalují jenom po zemi, ale sbírají je
i z keřů a malých stromků. Někde však platí: dnes čisto, zítra opět špína. Snad nejvíce
pro znečišťování přitahuje krásný posed.
Lavičky vybudované MÚ Brno-Tuřany v Brněnských Ivanovicích u výběhu psů. Pro
někoho to může vypadat jako stálé “letní
posezení“ pro bezdomovce nebo jiné “padouchy“, kteří nemají rádi pořádek. Nebo,
že by se na tom také podíleli mladí fotba-

listé, kteří tudy chodí ze Střediska mládeže
na autobus do Holásek…?
Jiří Bartoš
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SK TUŘANY
Už jen zhruba měsíc zbývá našim týmům,
aby po zimní přestávce opět zasáhly do mistrovských utkání. A–mužstvo do nich vkročí
prestižním zápasem v sousedních Chrlicích.
A právě tomuto mančaftu má naše áčko co
vracet: vloni v srpnu doma totiž Chrlicím podlehlo vyšším rozdílem. Jinak ovšem s prvním
družstvem dospělých panuje spokojenost.
Pod taktovkou hrajícího trenéra Davida Gally
zatím brázdí klidný střed tabulky krajské I.B třídy a podzimní výkony se podařilo oživit mladými hráči, jako jsou Jiří Aujeský nebo Tomáš
Binek.
Za první část sezony se nemusí stydět ani
B–mužstvo. To dokonce aktuálně kraluje III.
brněnské třídě před Bosonohami B. O tento
celek dbá Jiří Mareš, nejlepší obranu soutěže
pak na podzim řídil gólman Miloš Hověžák
a koncovku řádně zabezpečovali Tomáš Maloň a Miroslav Krčál. První překážkou v cestě

za uhájením vedoucí pozice budou béčku začátkem dubna Řečkovice B. Ve stejnou dobu
se rozproudí i městská Old Boys. Tuřanské starší fotbalisty bude na jaře v tradiční pondělní
utkání koučovat Karel Procházka.
V kategorii mládeže pečujeme o pět družstev. Starší a mladší žáci po dlouhých letech
znovu účinkují ve vyšší, krajské soutěži. Starší žáci si po letních prázdninách vytrpěli sice
tápavější úvod, ale nakonec se vzchopili
a vydobyli si v tabulce hezkou osmou příčku
před Rousínovem, Chrlicemi, Rájcem-Jestřebí
a Šlapanicemi. Trenéři Simon Vejtasa a Ladislav Prosser se mohli na podzim spolehnout
zvláště na hru Patrika Výlety, Daniela Sedláka
a Michala Novohradského.
Mladší žáci se umístili v tabulce, jíž dominuje Kuřim před Boskovicemi, o dva stupínky výše. O jejich vesměs slušné výsledky se
zasloužili také Vojtěch Červík, Jakub Zbitek
a Lukáš Smejkal, kteří bývají zváni do příslušného výběru městského svazu. Tito naši reprezentanti budou se svými kolegy čelit v prvním
jarním mistráku Slatině. Za vítězstvím je těsně
po Velikonocích poženou Antonín Vondruška
a Martin Horákovský.
Kluci z přípravek zápolí v nejsilnějších brněnských skupinách, a i když jsou většinou
o rok mladší než soupeři, svou kůži neprodávali na podzim lacino. Ve starší přípravce
střelecky exceloval Ivo Urban a podle trenéra
Martina Skalníka zaznamenal v první části se-

zony největší zlepšení Adam Kroupa. Trenér
mladší přípravky David Procházka stavěl zase
na Michalovi Šáškovi, Davidovi Biječkovi, Filipovi Drápelovi či Markovi Odehnalovi. Vedle
toho působí v klubu ještě předpřípravka. Elévy oddílu zasvěcuje do fotbalových tajů Marek
Novák.
Na jarní střetnutí všech těchto mužstev
jste srdečně zváni (termíny zápasů najdete
na www.sk-turany.cz). Většina mistráků se
bude konat tak jako už na podzim na nové
travnaté ploše s podzemním zavlažováním,
kterou jsme vybudovali na místě bývalého
škvárového hřiště. A navzdory tomu, že jsme
se touto akcí a stejně tak jinými výdaji nutnými
pro chod klubu (např. koupě nové sekačky či
pračky) finančně vyčerpali, hodláme nadále co
nejlépe reprezentovat obec v kopané a vychovávat dobré fotbalisty.
Za SK Martin Horákovský

Tělovýchovná jednota Holásky
Nový rok 2013 jsme zahájili pokračováním
v programu nastíněném v loňském roce, a to
jak v oblasti sportovní činnosti, tak i v společenském vyžití. Leden a únor jsou měsíce
plesů. U nás na Orlovně proběhly společenské
plesy hasičů z Br.Ivanovic, myslivců Halali, rybářů, zábava důchodců z Chrlic a ples TJ Holásky. Náš ples byl ve znamení malé účasti, snad
malá reklama nebo nemocnost. Druhý den
v neděli se konal Dětský maškarní ples, účast
oproti loňskému menší, ke spokojenosti dětí,
ale i rodičů, co přišli. Je to pro nás poučením
a příště se polepšíme. Děkujeme všem sponzorům, taneční dvojici – mistři republiky (Aneta
Krejčí a Jiří Vala), kapele pana Štěpána, vnukovi
pana Němce z Chrlic a za nedělní vedení a program dětského plesu paní Kubíčkové s partnerem.
V oblasti sportovní činnosti se nám stále nedaří zajistit cvičení dětí v pondělí odpoledne
od 15,30 hod. Nemáme maminku, která by se
role cvičitelky ujala a toto cvičení nastartovala. Ostatní cvičení probíhají dle nastaveného
programu a rozvrhu (ten lze vidět ve skřínce
u bočního vstupu do Orlovny). Spolu s MČ Brno-Tuřany organizujeme cvičení dětí ze ZŠ Požární v dopoledních hodinách, v úterý a pátek.
Nyní pár slov k našim stolním tenistům, kteří
uspořádali Vánoční turnaj. 25.12.2012 proběhl
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turnaj žáků. V jednotlivcích bylo toto pořadí:
1. Vysloužil Vítězslav, 2. Schockherr Eduard, 3.
Bišof Pavel, 4. Klement Milan, 5. Zbořil Dan, 6.
Zátopek Luděk. Ve čtyřhrách byli první Vysloužil – Zátopek , druzí Schockherr – Zbořil a třetí
skončili Klement – Bišof.
26.12.2012 se uskutečnil turnaj dospělých.
Účast 28 hráčů, a proto se nehrála čtyřhra (časová tíseň). V jednotlivcích bylo toto pořadí: 1.
Javůrek Martin, 2. Handl Jiří, 3. Grulich Zdeněk,
4. Harašta Petr, 5. Babák Petr, 6. Žilka Milan, 7.
Šturm Jan.
Nyní jsme v polovině mistrovských utkání
a pět našich družstev se nachází v postupovém pásmu, vzhledem k tomu, že vedení st.
tenisu Krajských soutěží rozšíří soutěž o jednu skupinu. Naše A-družstvo je na 3. místě,
C-družstvo je suverénně první, D-družstvo je
na třetím místě, E-družstvo je také na prvním
místě a F-družstvo si drží druhé místo. Jedině
B-družstvo v městském přeboru mělo problémy, když 6x smolně prohrálo 10:8, ale nyní
po dvou výhrách se situace začíná obracet
a dostávají se z pásma sestupu. Naše G-družstvo je na 11. místě, jsou to začínající hráči, kteří získávají zkušenosti. Naši žáci si udržují 4-5.
místo. V další sezoně budeme registrovat jednoho hráče a dva žáky. Nebráníme se náboru
žáků , kteří umí základy st.tenisu.

Program akcí na další období :
2.3.2013 Slavnostní shromáždění spolu s MČ
Brno-Tuřany, 14.3.2013 – prodej ošacení atd.,
16.3. 2013 Josefská zábava, Klub důchodců Tuřany, 22.3.2013 Pink Flooyd – revival koncert,
4.5.2013 Májová zábava – Klub důchodců Tuřany, 28.6.2013 zábava – Klub důchodců z Chrlic.
Další akce, které se budou konat na Orlovně,
budou zveřejněny ve skřínce v průčelí budovy
Orlovny. Na všechny pořádané akce Vás srdečně zveme i s restaurací Orlovna – Dudák.
Všem příznivců Orlovny děkujeme a těšíme
se s Vámi na dobrou zábavu a posezení. Všem
cvičencům přejeme hodně dobré pohody,
hodně zdraví a sportovních úspěchů .
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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Brněnské DOSTIHY

VETERINÁRNÍ ORDINACE V BRNĚ – HOLÁSKÁCH
MVDr. HANA POLÁČKOVÁ

Pohár hejtmana
Jihomoravského kraje

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA (od března 2013)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8 – 12 h

14 – 19 h
14 – 19 h
–
14 – 19 h

8 – 12 h

sobota 27. dubna 2013
od 13:30 hodin
závodiště Brno-Dvorska

8 – 16 h
17 – 19 h

Mimo ordinační dobu dle telefonické domluvy (tel.: 607 929 300).

Dostihy se konají pod záštitou
hejtmana JUDr. Michala Haška

n
vakcinace, odčervení, čipování, sonografické vyšetření
n
diagnostika a léčba psů, koček a drobných savců
n
odstranění zubního kamene zubním ultrazvukem
n
mnoho dalších služeb v oblasti veterinární medicíny
n
snadný přístup k ordinaci, bezproblémové parkování
n
dle domluvy je možná návštěva u klienta

Popelova 81
Brno – Holásky

Bude odběhnuto 6 rovinových
dostihů, 2 překážkové dostihy,
v doprovodném programu dostihy
poníků, seskok parašutistů na cíl,
pro děti jízda na ponících,
projížďky kočárem.

tel.: 607 929 300
www.veterinaholasky.cz
polackova.h@centrum.cz

Vstupné 50,-Kč
děti zdarma
pořadatel TJ Brno-Dvorska
www.dostihybrno.cz

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály

hradu ověřené profesionály

www.husqvarna.cz | infolinka: 800 110 220

Gardentech s.r.o.
| infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd 1

15.1.2009 10:32:55

Mírová 15, ul. Černovická, Brno – Černovice
Tel.: 548 531 294, prodej@gardentech.cz
15.1.2009 10:32:55

www.gardentech.cz
Koupím RD v Tuřanech, nejlépe
se zahradou. Tel.: 605 476 589.

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!

PINK FLOYD REVIVAL
NA ORLOVNĚ
TJ Holásky a restaurace Orlovna srdečně zvou na koncert
„PINK FLOYD REVIVAL - DISTANT BELLS“, který se uskuteční
dne 22. března 2013 od 20.00 hod.
v sále Orlovny Brno- Holásky
vstupné 120 Kč
předprodej vstupenek každý den v restauraci Orlovna
www.restauraceorlovna.cz
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