
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Chtělo by se zvolat: Tak tu máme konečně 

jaro…, ale s  prvními jarními paprsky je vi-
dět, co letošní dlouhá zima napáchala. Jsou 
to především nánosy posypových materiálů 
na  chodnících a  při krajnicích vozovek a  ko-
munikací. Firma Minks zbytky posypu uklízí 
a likviduje  a přestože to bude letos náročnější 
práce, než kdy jindy, věřím, že se jí to povede 
v  potřebné kvalitě. Příslušní pracovníci úřa-
du kontrolují, jak kvalitně je úklid prováděn. 
Na  Vás občany apeluji, pokud zjistíte nějaký 
nedostatek při úklidu, neváhejte kontaktovat 
mne nebo pana místostarostu, aby co nejdříve 
mohlo dojít k nápravě. 

Zároveň si je ale nutné uvědomit, že tento 
úklid nebude jednoduchý vzhledem k výstav-
bě kanalizace. Ještě nedávno jsme se brodili 
blátem a nyní se při stavbě práší. Všudypřítom-
ný prach je obtěžující a nepříjemný. Na kont-
rolních dnech jednáme se zhotovitelem a  in-
vestorem, aby eliminoval tento problém na co 
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nejmenší míru, což ale není a nebude jedno-
duché. Na tomto místě uvedu ještě jednu po-
známku k tématu kanalizace. Několik občanů 
se na mne obrátilo s dotazem, proč jsou nově 
budované chodníky tak široké a  silnice na-
opak úzké. Odpověď je jednoduchá, za vším je 
nutné vidět platné normy a  předpisy. Kromě 
toho jsem přesvědčen, že nejdůležitější je bez-
pečnost a komfort, které tyto nově budované 
chodníky uživatelům poskytují. 

Dovolte mi v  tomto vydání listů oznámit 
dobrou zprávu. V  měsíci březnu uzavřela 
městská část smlouvu o  vzájemné propagaci 
mezi Kometa Group, a.s. a městskou částí Brno 
- Tuřany. Tato smlouva je právní oporou reci-
proční propagace obou subjektů. Např. v na-
šich listech budete informování o akcích extra-
ligového klubu HC Kometa Brno a na oplátku 
se bude městská část prezentovat při domá-
cích zápasech „Komety“. Mezi další bonusy pro 
městskou část patří i to, že klub pozve na do-
mácí utkání žáky základní školy. Celý projekt 
nese název „ Děti dětem - Kometa městu“. 
Jsem přesvědčen, že tento projekt je pro naši 

Tak jak jsme si předsevzali, rozjela se činnost 
Základní organizace klubu důchodců v  naší 
městské části. Dne 13.února se uskutečnila 
beseda s náčelníkem Městské policie Brno jih 
o obecné kriminalitě a chování seniorů. Mož-
ná i  s  ohledem na  špatné počasí byla účast 
našich seniorů malá. V  prvním čtvrtletí jsme 
uspořádali tři zájezdy do  Termálparku Velký 
Meder. Zde je zájem seniorů vyšší, než je kapa-
cita jednoho autobusu. Tuto záležitost řešíme 
střídáním lidí na zájezdech. Posílení o další au-
tobus by bylo za  stávajícího zájmu neekono-

Klub důchodců v Tuřanech
mické. Na 17.dubna máme naplánovaný a  již 
naplněný jednodenní zájezd na Střední Posá-
zaví. Na květen připravujeme další poznávací 
zájezd. O definitivním termínu i trase zájezdu 
není přesně rozhodnuto. Včas budeme všech-
ny členy o podrobnostech zájezdu informovat. 
Dne 16.3. se uskutečnila naše první letošní zá-
bava. Proběhla ke spokojenosti všech přítom-

městskou část přínosem. Jedno domácí utkání 
žáci naší školy již navštívili a  odezva byla ve-
liká.

Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné jarní 
měsíce.

Váš starosta Aleš Jakubec

ných občanů včetně pozvaných seniorů z dal-
ších brněnských částí. Na závěr jsme si slíbili, 
že se opět setkáme na další, tentokrát májové 
zábavě 4.května v 16,00 hod. na Orlovně. Má-
te-li chuť se pobavit, zatancovat si a zazpívat, 
jste srdečně zváni. Na Vaši účast se těší výbor 
ZO KD Brno-Tuřany.

Antonín Vondruška, předseda ZO KD
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Z jednání RMČ a ZMČ bRno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ 
Brno-Tuřany:  20. 6. 2013 v  18 hodin 
na radnici

Rada na 68. schůzi dne 24. 1. 2013: 
- schválila kalkulaci ceny za odběr elektřiny ze 
sítě veřejného osvětlení  pro hlásiče místního 
rozhlasu,
- doporučila ZMČ doporučit prodej části po-
zemku p.č. 466 v k.ú. Brněnské Ivanovice, pro-
dej pozemků p.č. 481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. 
Dvorska, prodej pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tu-
řany
- souhlasila s  pronájmem části pozemku p.č. 
257/1 v k.ú. Dvorska, 
- schválila předložení návrhu na ocenění Paed-
Dr.  Aleše Kodýse, pedagogického pracovníka 
ZŠ Měšťanská 21, Brno, Radě města Brna v ka-
tegorii Výrazná pedagogická osobnost roku,
- schválila vybudování oddílného kanalizační-
ho systému budovy ZŠ Měšťanská 21, Brno dle 
nabídky firmy MTc-stav, s.r.o., IČO 25538543, 
Slunečná č.p. 480/4, 634 00  Brno,
- schválila výkon TDI na stavbě „ZŠ Měšťanská 
– vybudování oddílného kanalizačního sys-
tému“ Ing.  Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, 
664 34 Kuřim za cenu 27 000 Kč,
- schválila vybudování oddílného kanalizač-
ního systému budovy zdravotního střediska 
na ulici Holásecké dle nabídky firmy  VARSTA, 
s.r.o., IČO 26917840, Barvy č.p. 761/8,  Brno,
Rada požaduje smluvně rozdělit akci na  dvě 
etapy. Etapa č. 1 (napojení na  budovaný ka-
nalizační systém v komunikaci) bude zahájena 
ihned a  etapa č. 2 (dokončení) bude realizo-
vána po  převedení finančních prostředků ze 
schváleného výsledku hospodaření r. 2012 
do rozpočtu MČ,
- schválila výkon TDI na stavbě „ZS Holásecká 
– vybudování oddílného kanalizačního sys-
tému“ Ing.  Hanou Tupou, Rozdrojovice 303, 
664 34 Kuřim za cenu 21 500 Kč za obě etapy 
výstavby,
- schválila text smlouvy se zpracovatelem pro-
jektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
na prodloužení ulice Myslivecké Ing. arch. Pe-
trem Blažkem, Oblá 64c, 634 00 Brno,
- souhlasila s  ponecháním názvu „Myslivec-
ká“ v  prodloužení stávající ulice Myslivecké 
od konce stávající zástavby po konec návrho-
vé plochy a doporučuje ZMČ s návrhem sou-
hlasit,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Švédské 
v  termínu od  4.2.2013 a  etapizovanou uza-
vírkou ulic 1. května a  Uhýrkovy v  termínu 
od  11.2.2013. Jako objízdnou trasu ulice 1. 
května doporučuje pro školní autobus, MHD, 
VLOD a vozidla do 3,5t ulici Glocovu za před-
pokladu  obousměrné komunikace po  dobu 
uzavírky.
- nemá k investičnímu záměru zásadní připo-
mínky a  souhlasí se zvýšením IPP v  dotčené 
lokalitě na  1,5 za  podmínky naplnění inves-
tičního záměru vybudování areálu centra pro 
seniory,
- souhlasila s vybudováním provozu anaerob-

ní fermentace organických odpadů na pozem-
ku p.č. 228/1, k.ú. Brněnské Ivanovice,
- nemá k projednávanému konceptu Územní-
ho plánu Šlapanice připomínky,
- schválila podání žádosti statutárnímu měs-
tu Brnu o  poskytnutí finančních prostředků 
na  nábytkové vybavení  a  vybavení školních 
kuchyní a  jídelen dle požadavků  ředitelek 
škol, 
- souhlasila s  návrhem smlouvy o  propagaci 
se společností KOMETA GROUP, a.s. se sídlem 
Křídlovická 34, 603 00 Brno. 

Rada na 69. schůzi dne 6. 2. 2013: 
- schválila aktualizaci Metodiky pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu,
- schválila použití prostředků rezervního fondu 
ZŠ Měšťanská 21 v částce 271.137,15 Kč, které 
byly do rezervního fondu převedeny z důvodu 
nedočerpání dotace poskytnuté z  Evropské 
unie v roce 2012 na projekt Nová škola,
- schválila odpisový plán dlouhodobého 
hmotného majetku ZŠ Měšťanská 21 na  rok 
2013,
- vzala na vědomí rozpisy neinvestiční dotace 
od  MČ Brno-Tuřany na  rok 2013 předložené 
příspěvkovými organizacemi MŠ Holásecká 
11, MŠ V  Aleji 2, MŠ U  Lípy Svobody 3 a  ZŠ 
Měšťanská 21,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem změny 
ÚPmB v  lokalitě Písníky spočívající ve  změně 
trasy přístupové komunikace, 
- doporučila ZMČ souhlasit s přejmenováním 
přístupové komunikace k  letišti Brno–Tuřa-
ny z  ulice Evropské na  ulici s  názvem Letiště 
Brno–Tuřany,
- doporučila pronájem pozemku p.č. 250/127 
a části pozemku 250/71 v k.ú. Brněnské Ivano-
vice, 
- doporučila ZMČ doporučit nabytí pozemků 
p.č. 3562/12, 3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany 
do majetku města Brna,
- uložila ÚMČ požádat Majetkový odbor MMB 
o  vzájemnou směnu pozemků p.č.1474/5 
a  1474/6 k.ú. Brněnské Ivanovice. Po  prove-
dení směny zmíněných pozemků Rada ukládá 
ÚMČ  požádat o svěření pozemků p.č. 1476/2 
a  1474/5 k.ú. Brněnské Ivanovice za  účelem 
vybudování přírodního parku.

Rada na 70. schůzi dne 20. 2. 2013: 
- vzala na vědomí výsledky hospodaření za rok 
2012 jednotlivých MŠ a ZŠ,  
- vzala na vědomí výsledek konkurzního říze-
ní na obsazení místa ředitelky MŠ U Lípy Svo-
body 3 a  navrhla Radě města Brna jmenovat 
do funkce ředitelky Bc. Andreu Bartlovou,
- doporučila ZMČ schválit dotace kulturním, 
sportovním, zájmovým a  sociálním organiza-
cím pro rok 2013, 
- doporučila ZMČ souhlasit s  předloženým 
návrhem, kterým se mění a doplňuje nařízení 
statutárního města Brna č.1/2002, kterým se 
vydává „Tržní řád“, se stávajícím zněním obec-
ně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby 

v pohostinských zařízeních a restauračních za-
hrádkách za účelem zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky 
č.7/2012, se stávajícím zněním obecně závaz-
né vyhlášky statutárního města Brna č.5/2010 
o  zákazu požívání alkoholu na  veřejných 
prostranstvích za  účelem zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, ve  znění 
pozdějších vyhlášek včetně stávajících příloh, 
s  návrhem novely obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č.21/2009 o  pravi-
dlech pro pohyb psů na  veřejných prostran-
stvích za účelem zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku, 
- schválila provedení roční kontroly her-
ních prvků na  veřejném prostranství firmou 
ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim za  cenu 
11.435 Kč, 
- schválila nabídku firmy FUNDOS spol. s  r.o., 
Jahodová 58, Brno na doplnění projektové do-
kumentace opěrné zdi v  MŠ U  Lípy Svobody 
v ceně 52 030 Kč,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Měšťan-
ské v termínu od 27.2.2013 a s objízdnou tra-
sou i po obslužné účelové komunikaci od So-
kolovny po Měšťanskou, požaduje před vydá-
ním rozhodnutí o  uzavírce ulice Měšťanské 
smluvně dohodnout s MČ, kdo a na čí náklady 
provede nový povrch komunikace po ukonče-
ní stavby,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Malínské 
v termínu od 27.2.2013,
 - souhlasila s  návrhem BKOM Brno na úpravu 
rozsahu zelených ploch proti DSP v ulici Hasič-
ské při její rekonstrukci spočívající ve  vypuš-
tění drobných zelených ploch mezi vozovkou 
a chodníkem,
- doporučila ZMČ ponechat název „ulice Le-
dárenská“ v  prodloužení stávající ulice Ledá-
renské od  konce stávající zástavby po  konec 
návrhové plochy,
- požaduje k žádosti o změna ÚPmB v  lokali-
tě Rolencova, p.č. 773/13 a sousední předložit 
i studii dopravního napojení pozemků v sou-
ladu s  vyhláškou č. 501/2006 Sb. (přístupová 
komunikace k zastavěným pozemkům v kori-
doru veřejného prostranství o  šířce min. 8 m 
a šířce komunikace min. 6 m). Studie musí být 
zpracována autorizovaným inženýrem v obo-
ru dopravních staveb.
- odkázala společnost DUFONEV R.C., a.s. se 
sídlem Hlinky 40/102, Brno na  Majetkový 
odbor MMB v  záležitosti prodeje pozemků 
p.č.231/2, 231/4 a  části pozemku p.č.228/20 
k.ú. Brněnské Ivanovice, kde by se tento pro-
dej měl projednat v celkovém kontextu připra-
vovaných směn pozemků v tomto území.
- souhlasila s průjezdem vozidel po pozemku 
p.č.3753/1, k.ú. Tuřany do areálu při ulici Ma-
línské č. pop. 876, a to po dobu trvání uzavírky 
ulice Malínské z důvodu dostavby kanalizace 
a rekonstrukce komunikace. 
Rada souhlasí s  průjezdem za  následujících 
podmínek:
a) Před zahájením užívání pozemku bude po-
řízena fotodokumentace stávajícího stavu do-
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Základní umělecká škola v Brně – Komárově 
aktivně působí v oblasti základního umělecké-
ho vzdělávání dětí a žáků ve věku 5 – 19 let. 
V poslední době navázala velice dobrou spo-
lupráci s Domovem pro seniory na Holásecké 
ulici, která příznivě ovlivňuje život jak obyvatel 
Domu, tak i tvůrčí potenciál našich žáků, kteří 
mohou prezentovat výsledky své práce s dob-
rým pocitem, že udělali něco smysluplného, 
neboť přímé živé a spontánní reakce publika 
jsou nenahraditelné žádnou jinou formou po-
chvaly. Zde opravdu umí!  

Z jednání RMČ a ZMČ bRno-Tuřany
tčené části pozemku a bude sepsán protokol 
o  předání s  pracovníkem ÚMČ Brno–Tuřany 
(MVDr. Malá, Ing. Gallová)
b) Po  ukončení užívání pozemku p.č.3753/1 
pro příjezd do areálu bude na náklady žadate-
le pozemek uveden do původního stavu. 
c) Po  uvedení pozemku do  původního stavu 
bude protokolárně předán zpět.  

Rada na 71. schůzi dne 6. 3. 2013: 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 4 000 Kč 
pro dítě v pěstounské péči 
- vzala na  vědomí ukončení pronájmu neby-
tového prostoru v  I. poschodí  zdravotního 
střediska,
- souhlasila s  uzavřením smlouvy o  zajiště-
ní preventivní péče pro zaměstnance a  po-
skytování pracovně lékařských služeb s  paní 
MUDr. Marií Petrásovou, Holásecká 31, 
- projednala žádost občanského sdružení 
Sdružení rodičů a  přátel MŠ U  Lípy Svobody, 
1.května 334/26, Brno ve  věci konkurzního 
řízení na  obsazení místa ředitelky MŠ U  Lípy 
Svobody 3 a trvá na svém usnesení uvedeném 
pod bodem č.7 v zápisu ze schůze RMČ 70/VI.

Rada na 72. schůzi dne 20. 3. 2013:  
- neschválila snížení nájemného a  vyloučení 
automatického navyšování nájemného v  ná-
vaznosti na  míru inflace u  pronájmu základ-

nové stanice v objektu ÚMČ Brno-Tuřany, Tu-
řanské nám.1 společnosti Telefónica Czech Re-
public, a.s. a při úhradě nájemného požaduje 
zachování splatnosti nájemného dle smlouvy,
- souhlasila s návrhem úpravy smlouvy o vzá-
jemné propagaci v  rámci projektu „Děti dě-
tem – Kometa městu“ se společností KOMETA 
GROUP, a.s. se sídlem Křídlovická 34, Brno, 
- souhlasila s částečnou uzavírkou ulic Špirko-
va, Podlipná v termínu 15.4. – 30.6.2013, 
- udělila souhlas k  nabývání peněžitých darů 
účelově neurčených do  vlastnictví ZŠ Měš-
ťanská 21 a  jednotlivých MŠ, a  to do  výše 
10.000 Kč v jednotlivém případě.

Zastupitelstvo na 18. schůzi 
dne 28. 2. 2013: 
- schválilo dotace kulturním, sportovním, záj 
movým a sociálním organizacím pro rok 2013,
- souhlasilo s  předloženým návrhem, kterým 
se mění a doplňuje nařízení statutárního měs-
ta Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, 
- souhlasilo se stávajícím zněním obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Brna č. 
12/2011 o  regulaci veřejné produkce hudby 
v pohostinských zařízeních a restauračních za-
hrádkách, za účelem zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku, ve znění vyhlášky 
č. 7/2012 včetně stávající přílohy,
- souhlasilo se stávajícím zněním obecně zá-

vazné vyhlášky statutárního města Brna č. 
5/2010 o  zákazu požívání alkoholu na  veřej-
ných prostranstvích, za  účelem zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného pořádku, 
ve  znění pozdějších vyhlášek včetně stávají-
cích příloh,
- souhlasilo s  předloženým návrhem novely 
obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 21/2009, o  pravidlech pro pohyb psů 
na veřejných prostranstvích, za účelem zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořád-
ku, včetně stávajících znění příloh vyhlášky,
- souhlasilo s návrhem změny ÚPmB v lokalitě 
Písníky spočívající ve změně trasy přístupové 
komunikace, 
- souhlasilo s  přejmenováním přístupové ko-
munikace k  letišti Brno–Tuřany z ulice Evrop-
ské na ulici s názvem „Letiště Brno–Tuřany“,
- souhlasilo s pojmenováním prodloužení stá-
vající ulice Myslivecké, v  k.ú. Tuřany, názvem 
MYSLIVECKÁ.
- souhlasilo s pojmenováním prodloužení stá-
vající ulice Ledárenské, v k.ú. Holásky, názvem 
LEDÁRENSKÁ.
- doporučilo nabytí pozemků p.č. 3562/12, 
3562/17, 3562/7 vše v k.ú. Tuřany,
- doporučilo prodej části pozemku p.č. 466 
v k.ú. Brněnské Ivanovice, prodej pozemků p.č. 
481, 482, 483, 484, 485 v k.ú. Dvorska, prodej 
pozemku p.č. 1066 v k.ú. Tuřany.

PoPlaTeK Za KoMunální odPad

ZáKladní uMělecKá šKola, bRno, Slunná 11

ZáKladní uMělecKá šKola, bRno, Slunná 11

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,  Mali- 
 novského nám. 3, přízemí 
pokladní hodiny:
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 poplatníka
konstantní symbol:  1318

3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na  podatelnách 

úřadů městských částí nebo kontaktních mís-
tech MMB.

Za domácnost může odvádět poplatky společ-
ný 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

Co připravujeme:

29.5., 5.6. 2013 vždy v 18.30 hod. - Žákovské 
večírky  v sále školy
15. 5. 2013 v 17.30 hod. - Závěrečný koncert v 
kulturním sále Otakara Motejla v sídle Veřejné-
ho  ochránce práv na Údolní ulici č. 39
18. 5. 2013 v 11.00 hod. - Koncert u příležitos-
ti konání Pouti v kostele sv. Klementa M. Ho-
fbauera v Horních Heršpicích
25. 5. 2013 v 15.30 hod. a v 18.00 hod. - Kon-
cert Tanečního oboru v Divadle Bolka Polívky

Přijímací zkoušky na ZUŠ Slunná 11:
hudební obor   - 20. - 31. 5. 2013, denně: 14.00 
– 17.00 hod.
taneční obor    -   3. - 21. 6. 2013, denně: 14.00 
– 18.00 hod.
výtvarný obor  -   3. - 21. 6. 2013, úterý, středa: 
14.00 – 18.00 hod. 

Telefonicky je možné domluvit i termín zkouš-
ky v neinzerovaném čase.
Více informací na www.zus-slunna.cz nebo na 
tel.: 545 233 938 nebo 731 507 898.

Za školu ředitelka Mgr. Šárka Brychová
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Z  chodby nevyzvednutý jídlonosič, 
přeplněná poštovní schránka, ale třeba 
i  z  vozidla neodklizený sníh. Podcenit 
některou takovou indicii není radno.  
Za  dveřmi bytu se totiž může nacházet 
osoba, která svádí nerovný boj se 
zdravotními komplikacemi. Každá minuta 
netečnosti okolí může být osudová.
Oznámení o  osobách, které přestaly 
komunikovat s okolím, na tísňové lince 156 
neubývá, a tak strážníci MP Brno i několikrát 
týdně vyjíždějí prověřit podněty volajících. 
Cestu k  převážně starším osobám, které 
si nedokážou ve  svém bytě vlastními 
silami pomoci, nezřídka komplikují 
bezpečnostní zámky na  dveřích. Díky 
speciálnímu výcviku, kterým procházejí 

strážníci z  Jednotky operativního zásahu, 
však vždy umí dotyčnou osobu z  úskalí 
vymanit a  nezřídka způsobem, při němž 
se až tají dech. Také zásluhou výcviku 
pro práci ve  výškách strážníci dokážou 
za  pomocí slaňovacích technik překonat 
prakticky každou překážku a do chvíle, než 
dorazí pracovníci záchranky, umí osobě 
poskytnout okamžitou první pomoc a další 
potřebnou péči. Někdy je na počátku všech 
problémů jen chvilková nevolnost, jindy jde 
o  vyčerpání či dehydrataci a  pád v  některé 
z  místností je nevyhnutelný. Umožňují-
li to seniorovi, který se ocitl ve  svízelné 
situaci pohybové schopnosti a  bytové 
dispozice, doporučuje se, aby se pokusil 
přivolat si pomoc například klepáním holí 

do radiátoru.
Neocenitelnou spolupráci skýtají 
strážníkům všímaví sousedé. S  jejich 
vydatným přispěním realizovaly hlídky 
MP Brno v  uplynulém roce 68 výjezdů, při 
kterých 43 osobám strážníci zachránili život 
tím, že s  využitím zákonných oprávnění 
vstoupili do  bytu a  umožnili přístup 
zdravotníkům. Bohužel v  devíti případech 
bylo veškeré vynaložené úsilí marné a lékař 
konstatoval úmrtí.
Buďme prosím pozorní a  nepřehlížejme 
ve  svých domech byť i  zdánlivé maličkosti. 
A máme-li sebemenší pochybnost, že něco 
není v pořádku, volejme v kteroukoli denní 
dobu linku 156.  

Pavel Šoba, MP Brno

STRáŽnícI ZachRánIlI ŽIvoTy 43 oSobáM

PRojeKTy PRo Malé cyKlISTy Se Těší velKéMu ZájMu
Hustota silničního provozu rok od roku ros-
te. Odborná i  laická veřejnost se shoduje 
na  tom, že čím dříve se s  dopravní výcho-
vou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy 
klade důraz především na  věkovou hra-
nici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy 
na silnici. I to je jeden z důvodů, proč stráž-
níci MP Brno už desátým rokem míří za dět-
mi do  škol a  populárně zábavnou formou 
provádí výuku dopravní problematiky. 
Letos se do  projektů Malý cyklista a  Empík 
cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapoji-
lo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol 
včetně ZŠ Měšťanská. „Bylo nám jasné, že 
jen několik návštěv do roka na školách samo 
o sobě nestačí, a  tak jsme vymysleli podobu, 
kterou do  soutěže vtáhneme i  pedagogický 
sbor a  do  hry dostaneme i  přirozenou sou-
těživost mezi řediteli jednotlivých škol“, říká 

jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Čer-
ná z  odboru prevence MP Brno. Při samotné 
výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu 
zákona č. 361/2000 Sb., tak aby byl pro žáky 
v  maximální míře srozumitelný. Ke  slovu se 
dostanou hry, ale i  různé pomůcky, a  to vše 
hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejví-
ce bavilo a nevnímaly je jako suchopárné cito-
vání zákona. Projekt Empík cyklista  se rozbíhá 
praktickou částí na dětském dopravním hřišti 
vždy v září, a když venku začne být nevlídno, 
a  než začne jaro, provádějí strážníci teore-
tickou výuku ve  škole. Žáci složí teoretickou 
i praktickou  zkoušku, a ti co uspějí, získají prů-
kaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy 
ČR a MP Brno.
Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí zá-
věrem školního roku, kdy budou slavnostně 
vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích 

jednotlivců, tříd, ale i samotných škol.
Ze školských zařízení, která se do projektů za-
pojila, dostává brněnská městská policie vel-
mi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již 
zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži 
přináší a  hlásí se každoročně. Kapacita obou 
projektů je bohužel omezená, a  tak zpravi-
dla nelze vyhovět všem. O  obou projektech 
a  mnoha dalších se můžete více dozvědět 
na webových stránkách MP Brno, kde je také 
uveden způsob objednávání. Přihlášky k účas-
ti ve  školním roce 2013/14 je možné zasílat 
elektronicky od 1. 5. do 15. 6. 2013. Další infor-
mace lze získat na  www.mpb.cz/pro-mladez/
dopravni-vychova, na  tel.: 548  533  712 nebo 
724 901 674 nebo e-mailem: dopravni.vycho-
va@mpb.cz.

Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Konkurz Brněnského Dětského Divadla 
 
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 5.5.2013 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské 

náměstí č. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. 
mládež do 18 let. BDD v současnosti pravidelně uvádí, převážně v prostorách sklepní scény divadla Husa na provázku, 
tyto inscenace:  

Baron Trenck      - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.   
Lesní láska           - scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.   
Sachsiáda             - středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.  
Dvojí skutečnost  - žijeme ve virtuálním světě nebo ve skutečnosti? Scénář a režie: Domkář Martin.  
 
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně-umělecké a výchovně-dramatické 

činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní 
inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2013, které se koná  
v termínu od 6.7.2013 do 20.7.2013 v Hodoníně u Kunštátu. 

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již 
zesnulý, režisér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či 
dovednosti budou dětmi dále využívány v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další 
výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy 
hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni 
s perspektivou dalšího četného reprízování. 

 
Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: 

detskedivadlo-brno@seznam.cz 
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610. 

Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz 
    

 
Projekt BDD se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna a za finanční podpory města Brna. 

Kulturní Centrum 
Městské části 
Brno-Tuřany

oznamuje, 

že plánovaná 
výstava obrazů 

pana Bořivoje Vondry, 

je z rodinných důvodů 
přesunuta na rok 2014.
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MaSaRyKova unIveRZITa fandí SenIoRůM!

víTání děTí

Seniorské vzdělávání má své pevné místo 
na řadě veřejných vysokých škol. V současné 
době studuje na  univerzitách třetího věku 
(dále jen U3V) přibližně 1,5 % seniorské po-
pulace České republiky (cca 36  000 osob). 
Přijďte i  Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání 
v  seniorském věku napomáhá k  udržení 
kvality života přívětivým a  důstojným způ-
sobem. Základním úkolem U3V je zprostřed-
kovat seniorům nové poznatky, vědomosti, 
dovednosti, obory a technologie.  Posláním 
kurzů U3V je též stimulace k aktivitě. 

Pilířem Univerzity třetího věku na  Masa-
rykově univerzitě je Všeobecně zaměřený 
kurz, který trvá osm semestrů a  je zaměřen 
na otázky zdravého a smysluplného životní-
ho stylu ve vyšším věku. Přednášky v tomto 
kurzu mají víceoborový charakter a na jejich 
obsahu se podílí všech 9 fakult MU.  Tahá-
kem je tříletý kurz jehož název Dějiny umění 
hovoří za  vše. Ve  spolupráci s  Moravským 
zemským muzeem organizujeme jednole-
tý přednáškový cyklus týkající se výsledků 

V sobotu 23.března 2013 byly slavnostně uví-
tány tyto děti :

Aneta Pecáková, Michaela Žilková, Tereza 
Goldová, Jakub Šmerda, Barbora Čechová, Lada 
Habartová, Ladislav Buček, Kristýna Tučková,  

bádání v oboru přírodních a společenských 
věd. Pro účastníky U3V jsou nad tento rá-
mec pořádány tematické krátkodobé kurzy 
zaměřené na  informační technologie, cizí 
jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky 
a  problémy z  oblasti humanitních i  přírod-
ních věd. V programu nechybí ani jednoden-
ní exkurze vztahující se k obsahu přednášek 
či tematických kurzů. 

Vzdělávání na U3V na Masarykově univer-
zitě má formu přednášek, cvičení, seminářů 
a exkurzí, účastníci mohou využívat studov-
ny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací 
hodiny a  konají se jednou za  čtrnáct dnů 
(od  října do  května). Účastníkem programu 
U3V může být osoba, která dosáhla věku po-
třebného pro přiznání starobního důchodu 
a má úplné středoškolské vzdělání s maturi-
tou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se 
hradí pouze zápisné, které bylo pro akade-
mický rok 2013/2014 stanoveno na  800 Kč. 
Absolvent U3V obdrží osvědčení na  slav-
nostní promoci. 

Přihlášky budeme přijímat osobně (Ko-
menského nám. 2, Brno) nebo elektronicky 
od 6. května 2013. Další podrobnosti o Uni-
verzitě třetího věku Masarykovy univerzity 
včetně fotografií a videoukázek našich akti-
vit najdete na www.u3v.muni.cz.

Mgr. Petr Adamec

Nela Drásalová, Elen Kojnoková, Matyáš Kříž, 
Veronika Čandrlová, Lukáš Fišer, Nikol Brychto-
vá.

Rodiče i děti přivítal pan starosta Bc. Aleš Ja-
kubec a pásmo písniček připravily  děti z mateř-

ské školy Holásecká. Poděkování  za  příjemný 
průběh této slavnostní akce patří také učitel-
kám mateřské školy a  členkám sociálně zdra-
votní komise Rady městské části Brno-Tuřany.

matrikářka Blanka Gärtnerová
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vyjádření ředITelKy ZáKladní šKoly K 18/vI 
ZaSedání ZaSTuPITelSTva MČ bRno-Tuřany
Vážení čtenáři, ráda bych se vyjádřila 

k  připomínce ing.  Dorazila, která se týkala 
mé práce ve  funkci ředitelky školy. Pokud 
jste nebyli přítomni, pak jen připomenu, že 
ing. Dorazil vyjádřil údiv nad  skutečností, že 
ředitelka MŠ je odvolávána z funkce jen kvůli 
tomu, že špatně označila „židli“, zatímco ředi-
telce základní školy podobný postih nehrozí, 
ani když poruší rozpočtová pravidla školy 
a  navíc je ještě 3 roky poté vyhodnocena 
jako vzorná učitelka. Na místě jsem se proti 
tomuto výroku ohradila, nicméně při vzru-
šené atmosféře celého jednání mi nepřišlo 
vhodné, abych tam objasňovala situaci, která 
nebyla zcela pravdivá a je navíc 5 roků stará. 

K  1. září 2008 měly nastoupit na  naši zá-
kladní školu 4 nové fotbalové třídy. Toto roz-
hodnutí (z let 2006 – 2008) nebylo záležitostí 
městské části, ale za účasti tehdejšího vede-
ní tuřanské radnice o  tom bylo rozhodnuto 
v  rámci města Brna. Kapacita školy byla do-
stačující, nicméně najít 4 volné třídy pro cca 
100 nových žáků vyžadovalo nutně místní 
úpravy. 

Vzhledem k tomu, že moje dotazy stran fi-
nancování potřebných provozních změn ne-
byly tehdejším vedením radnice vyslyšeny, 
musela jsem z titulu své funkce zvýšené ná-
roky na  provoz školy zajistit sama. Zde mu-
sím konstatovat, že jsem měla velice korektní 
– troufám si říct, že přátelské vztahy s panem 
starostou ing.  Dorazilem i paní místostarost-
kou ing.  Hrdlíkovou. Dodnes věřím, že naše 
dobrá spolupráce byla oboustranná. Už pro 
tento fakt jsem naprosto věřila, že nejsou 
v MČ finance na řešení situace, a proto jsem 
na  začátku hlavních prázdnin s  některými 
svými  zaměstnanci do  práce pustila sama. 
Vzniklou situaci popisuje i výroční zpráva ZŠ 
za rok 2007/8 – příloha 6, schválená Školskou 
radou, tedy i panem Dorazilem.

Aby se uvolnily 4 třídy pro nové žáky, bylo 
nutné najít prostory pro umístění sbírek (ze-
jména fyziky, chemie a  výtvarné výchovy) 
a  vytvořit podmínky pro práci nově přícho-
zích kolegů i stávajícího pedagogického sbo-
ru.  Proto byly na prostorných chodbách vy-
tvořeny čtyři kabinety tak, že do jejich rohů 
byly zbudovány 2 stěny a vznikl tím prostor 
pro výše zmíněné potřeby. Nákup materiá-
lu byl financován z  provozu školy, a  to pro-
to, že jsem chápala realizované změny jako 
provozní. O  všech mých aktivitách jsem ve-
dení radnice informovala.  A tak bylo možná 
obyvatelům na Měšťanské divné, že stavební 
materiál z  auta do  školy odnášeli zaměst-
nanci – školník, paní uklízečka, ekonomka, 
mzdová účetní, ředitelka školy a často přilo-
žili ruku k dílu i  rodinní příslušníci. Na úpra-
vy školní budovy padla sice celá moje řádná 
dovolená, ale nevadilo mi to. Práce ve škole 
šla dobře „od ruky“, a  tak na konci prázdnin 
učitele přivítaly četné změny: sborovna se 
změnila na kmenovou třídu – učitelé se pře-
stěhovali do připravených kabinetů a menší 

sborovny. Vznikl nový kabinet fyziky, výtvar-
né výchovy, svou vlastní pracovnu získala 
výchovná poradkyně školy s psycholožkou – 
protože do té doby nebyly vhodné prostory 
k jednání s rodiči – většinou v důvěrných zá-
ležitostech. Do roku 2008 neměly své zázemí 
na  Měšťanské ani uklízečky (což bylo z  hle-
diska hygienických předpisů nepřípustné), 
a proto jeden prostor vznikl i pro ně. Podotý-
kám, že si nedovedu chod školy od září 2008 
bez těchto úprav představit! Podařilo se mi 
navíc sponzorsky získat velké množství nej-
různějších barev na  malování, a  tak interiér 
školy od září zářil pastelovými barvami.

Z pocitu dobře a včas odvedené práce mě 
však na  konci prázdnin vytrhlo konstatová-
ní – doteď nevím, od  koho přišlo a  kdo to 
rozhodl – že to, co jsme udělali, je špatně!! 
Všechny během prázdnin zaplacené faktury 
(stavební materiál, dveře, rozvody elektřiny, 
vody k  1 umývadlu a  revizní zprávy) byly 
sloučeny a  provozní úpravy byly označeny 
za investici. 

Nejsem ekonom;  chápu, že má někdo jiný 
– správnější názor na tok financí, ale i tak to 
byl pro mě šok. Uvědomila jsem si, že jsem 
vše prováděla za  tichého souhlasu vedení 
radnice a najednou byly moje aktivity ozna-
čeny za „porušení rozpočtové kázně“. Snad 
až příliš tvrdá slova na to, že jsme nenarušili 
běžný chod školy a přitom jsme se připravili 
na  náročnější provoz.  Na  tomto místě mu-
sím čtenářům připomenout, že budova školy 
patří zřizovateli = radnici a ten je povinen se 
o  ni starat – provádět větší opravy a  inves-
tovat. Ale proč se na radnici nenašly finance 
na zajištění těchto potřebných změn ve ško-
le, to nevím. 

Faktem je, že když jsem z  radnice dosta-
la pokyn, že se kvůli realizovaným změnám 
musí zpracovat projektová dokumentace, 
sám ing. Dorazil se nabídnul, že ji vypracuje 
– jako sponzorský dar škole. To se také stalo 
a na samotném konci srpna proběhla kolau-
dace všech stavebních úprav. Ona projekto-
vá dokumentace mi byla panem Dorazilem 
již na  jiném Zastupitelstvu připomenuta 
výtkou, že jsem ani nepoděkovala, zatímco 
jiným děkuji písemně (za darovanou televizi 
v 5. A). Toto nařčení jsem také odmítla – vel-
mi jsem si vážila rychlého zpracování doku-
mentace – ing.  Dorazil  je v  tomto ohledu 
odborník, byla to nejsnazší cesta, jak urychlit 
řízení. Osobně se domnívám, že dokumenta-
ci zpracoval výše jmenovaný zdarma proto, 
že se přiřadil k nám všem, kteří jsme ve svém 
osobním volnu zdarma pracovali a  ještě 
k tomu řadu věcí pořídili na vlastní náklady.  
Možná se mohla objevit i myšlenka, že od sa-
mého počátku měla být situace řešena vede-
ním radnice a ne ředitelkou školy.

Myslím si, že si obrázek o  vzniklé situaci 
udělal každý sám. Jen na upřesnění – všech-
ny faktury na  prázdninové úpravy budovy 
činily 70.772,- Kč. To je částka, která měla být 

podle sdělení radnice vrácena zpět do  roz-
počtu MČ. Protože celou situaci posuzovala 
Rada MČ až po finanční kontrole školy, bylo 
k této částce připočteno ještě penále. V žád-
ném případě mi nebyla uložena jakákoliv 
pokuta. Rada č. 73 ze 17. 6. 2009 zrušila svůj 
záměr vrátit zřizovateli danou částku a zapla-
tit penále. Tím byla celá záležitost vyřízena.

Jsem si vědoma odpovědnosti plynoucí 
z mé funkce. Ale každý ředitel školy má své 
nadřízené a  ti jsou povinni sledovat konání 
svých podřízených. Od  začátku vedení rad-
nice o  mém záměru vědělo. A  věřte, že by 
pro mě bylo mnohem jednodušší užívat si 
zaslouženou dovolenou a nechat vše na zři-
zovateli. Nemuseli jsme se obávat omezení 
provozních prostředků, které po  prázdni-
nách nastalo a investiční fond by se příliš ne-
snížil. Ale úřad MČ by musel vynaložit mno-
hem vyšší finance. Nechala jsem si stavební 
firmou odhadnout celkový objem naší práce. 
Já i  mí spolupracovníci jsme radnici ušetřili 
cca 250.000,- Kč. Tento fakt jsem také vedení 
radnice sdělila. Možná právě proto (ale ne-
jen snad proto) mi navrhli tento i následující 
rok finanční odměnu. Kromě toho jsem byla 
v  roce 2008 požádána, abych vypracovala 
podklady pro návrh mé osoby jako význam-
né osobnosti brněnského školství. Následně 
mi bylo sděleno, že návrh Rady MČ Brno – Tu-
řany, nebyl komisí na úrovni MMB schválen. 
Prošel až v roce 2011. Bohužel i toto ocenění 
pan Dorazil na Zastupitelstvu zpochybnil.

Závěrem se kladu otázku, co panu Dorazi-
lovi na  mé práci tolik vadí; vždyť jsme spo-
lu během jeho funkčního období opravdu 
dobře spolupracovali. Jako ředitelka školy 
musím být vždy apolitická a  nemohu (a  ani 
nechci) svou spolupráci se zřizovatelem mě-
řit přes politickou stranu. Jinak řečeno - ať 
je již ve  vedení radnice jakákoliv politická 
strana, mám na paměti především prospěch 
tuřanských dětí a bezproblémový chod ško-
ly a  je tedy mou povinností spolupracovat 
s každým, kdo byl pro dané funkční období 
zvolen – a daří se mi to již 3. volební období, 
kdy se ve  vedení Tuřan vystřídaly 3 politic-
ké strany. Starosta obce je volitelná funkce 
a  já sama jsem prošla už dvěma konkurzy 
na svou funkci. Musím a chci proto v zájmu 
žáků i  rodičů školy se starostou i  ostatními 
představiteli radnice vždy vycházet v  dob-
rém, spolupracovat a  vzájemně se informo-
vat respektovat. Domnívám se, že bychom se 
vždy měli víc dívat před sebe – žít pro sou-
časnost a  budoucnost než se stále ohlížet 
zpět, vyhledávat chyby druhých, obviňovat 
je a zveličovat situaci. Vždyť máme před se-
bou daleko důležitější poslání a smysluplněj-
ší práci – např. věnovat se aktivitám dětí, uči-
telů, vychovatelů, rodičů i ostatních obyvatel 
naší městské části.

PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., 
ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21
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Jménem dětí mateřské školy Holásecká 
bychom chtěli poděkovat Honebnímu spo-
lečenstvu Bažantnice – Černovice za finanční 
dar, který byl použit na  zakoupení výtvar-
ných potřeb.

Jaroslava Foltánová, 
ředitelka MŠ Holásecká 11

Děkuji Honebnímu společenstvu Černovice 
za finanční dar, ze kterého budou zakoupeny 
hračky a sportovní potřeby pro děti.

Bc. Dražilová Lucie, MŠ V Aleji 2

P o d ě k o v á n í P o d ě k o v á n í

6. 5. 2013 v 16:00 hodin 
se koná schůzka s rodiči žáků budoucích 
prvních tříd na budově ZŠ Měšťanská.  

Paní učitelky Vám předají informace o zahájení 
a průběhu školního roku, o aktivitách dětí a 

zodpoví případné dotazy rodičů. 
Na tuto schůzku není vhodné brát malé děti. Děkujeme za pochopení. 

ZŘ Hana Svobodová: 533 433 311, hana.svobodova@zsmestanska.cz 

Mš v alejI 2
Začátek školního roku 2012/2013 jsme v ma-

teřské škole odstartovali Šmoulím dnem, který 
byl věnován hlavně dětem, ale i rodičům. Vše se 
odehrávalo na zahradě školky, která se promě-
nila ve šmoulí vesnici. V okamžiku, kdy se děti 
proměnily ve šmoulinky a šmouly, mohla začít 
šmoulí show.  

Na podzim  nás čekalo hned několik akcí. Jed-
na z nich byla tradiční podzimní slavnost – Ha-
lloweenská dílna. Rodiče s dětmi měli možnost 
si vytvořit výrobky z dýní a přírodních materiá-
lů. Jejich šikovností vznikaly mistrovská díla. 

Kromě klasických akcí, které se konají v naší 
mateřské škole - jakou jsou návštěvy divadel, 
kina, policie, maškarní bál, jsme v listopadu  ob-
jevili něco nového, a to filmový festival pro děti 
v  Gallery Wanieck, kde nás čekalo promítání 
animovaných filmových pásem a  výtvarného 
workshopu v rámci FESTIVALU SMÍŠEK. 

Ve  workshopu děti spolupracovaly s  autory 

večerníčku Žížaláci - s režisérem a výtvarníkem 
Jaromírem Gálem a výtvarnicí Zdeňkou Krejčo-
vou. 

Celý průběh festivalu dokonce zaznamená-
vala česká televize. 

V  prosinci se naše mateřská škola zapojila 
do  projektu Český Ježíšek. Děti nejdříve Je-
žíškovi napsaly a  namalovaly dopis s  přáním, 
který jsme poté odeslali na Boží Dar. Netrpělivě 
jsme každým dnem čekali na  odpověď, která 
přišla ve chvíli pro nás výjimečnou, protože se 
ve školce konal „Vánoční mls a posezení u stro-
mečku“, takže vánoční atmosféra byla naladěna 
o to víc.. 

K  projektu Český Ježíšek také patří tradiční 
vypouštění balónků s přáním pro Ježíška. Part-
nerem tohoto projektu je rádio Impuls. S netr-
pělivostí a  očekáváním jsme čekali na  pokyn 
z  rádia, kdy jsme mohli hromadně, a  to děti 
po celé republice, vypustit balónky. 

Zajímavým a  velmi pro nás přínosným byl 
v našem programu akcí Indiánský příběh aneb 
vyprávění šamanského bubnu a  netradičních 
hudebních nástrojů. Tento interaktivní příběh, 
v  němž hudební nástroje představují přírodní 
živly, rozličná zvířata a  indiány, byl propojen 
písněmi a tancem. Děti se do programu aktivně 
zapojovaly. Celý příběh byl ukázkou propojení 
muzikoterapie s koncertním a divadelním před-
stavením. 

Poslední březnovou akcí byla návštěva zá-
bavného parku Bongo, kde si děti užily mnoho 
legrace. 

A co nás čeká? Noc s Andersenem, na kterou 
se moc těší předškolní děti, které v dubnu pře-
spí v mateřské škole. Na děti čekají zábavné hry, 
ale hlavně předčítání z knížek, bez kterého by 
to nebyla „Noc s Andersenem“. 

Bc. Držilová Lucie, ředitelka školy

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!

MALBY 14,- Kč/m2
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TuřanSKá faRnoST

MoRavané, SlyšTe Slovo!

MoRavané, SlyšTe Slovo!

Každý z nás občas jdeme kolem tuřanského 
kostela. Ne vždy však zvedneme oči až ke špič-
kám věží, na  kterých je tzv. cyrilometodějský 
dvojitý kříž. Je to symbol dvou mužů, které si 
připomínáme právě letos zvláštním způsobem. 
Rok svatých Cyrila a Metoděje, nám připomíná 
1150 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. 
Přinesli nám víru ve srozumitelném jazyce, vy-
mysleli a předali písmo a zbožná pověst říká, že 
přinesli také sochu Panny Marie tuřanské. Naše 
obec je svým osídlením velmi stará a  marián-
ské poutní místo je tu od  nepaměti. Proto je 
tu v  letošním roce pro všechny nabídka nejen 
Noci kostelů (24.5.). V  náplni tuřanských Cyri-
lometodějských dnů je pozvání sejít se nejen 
na modlitbách, ale také u pěkného programu, 
který jsme vytvořili pro sebe i pro všechny lidi 
dobré vůle. Srdečně Vás všechny zvu!

P. Luboš Pavlů, tuřanský farář

Cyrilometodějské dny v Tuřanech 
1. a 2. června 2013
•	 Ve dnech	27.	až	31.	května	bude	probíhat	

týdenní duchovní příprava na  tyto slavnosti 
v rámci pravidelné mše svaté
•	 V  sobotu	 1.	 června	 v  17	 hodin	 v  koste-

le modlitba růžence, v  17,30 hodin mše svatá 
sloužená P. Pavlem Hovězem, poté malé občer-
stvení s hudbou na zahradě a ve farní kavárně
•	 V 19	hodin	premiéra	hry	Moravané,	 slyš-

te Slovo – o  slovanských věrozvěstech, Cyrilu 
a Metodějovi
•	 V neděli	2.	června	v 10	hodin	slavná	mše	

svatá se zpěvem chrámového sboru 
•	 Odpoledne	v 15	hodin	v kostele	přednáš-

ka P. Josefa  Brychty na téma Víra a cyrilometo-
dějské tradice Tuřan, poté průvod ke kapli Zje-
vení a svátostné požehnání
•	 Slavnosti	 zakončíme	 setkáním	 s  občer-

stvením v areálu kostela

K 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Me-
toděje na Moravu budou k zakoupení pamět-
ní medailonky. V kostele v kapli Božího hrobu 
bude otevřena tematická výstava.

V letošním roce vzpomínáme 1150. výročí 
příchodu věrozvěstů Cyrila Metoděje na Mo-
ravu. Uvědomujeme si, že naprosto zásadním 
způsobem ovlivnili vývoj kultury, vzdělanosti 
a víry našich předků na Velké Moravě. Byla to 
pro ně velká oběť, že opustili zajištěná místa 
na císařském dvoře a vydali se na dalekou ces-
tu do neznámé země. Moravanům vytvořili 
vlastní písmo, Hlaholici, do kterého postupně 
přeložili i Písmo svaté. Tím bylo i umožněno 
slavení slovanské liturgie.Velkým počinem k 
svébytnosti moravských kmenů byl i Meto-
dějův zákoník, který se po mnohá další století 
stal základem právotvorných norem.

Můžeme být hrdi na to, že dle nejstarších 
pramenů bratří zavítali do naší obce a přines-

li sochu Bohorodičky s děťátkem. V původně 
pohanské obci, kde lidé uctívali Tura, svým 
působením obrátili lid ke křesťanské víře a i 
díky tomu se Tuřany staly nejstarším poutním 
místem na Moravě.

K poctě těchto dvou apoštolů jsme pro vás 
připravili Cyrilo-Metodějské dny v Tuřanech. 
O životě a jejich misi na Moravu a do Tuřan 
pojednává hra "Moravané, slyšte Slovo!", na 
kterou vás tímto chceme srdečně pozvat v so-
botu 1. června 2013 v 19. hodin do tuřanského 
kostela.

Před našimi zraky se budou odvíjet osudy 
Konstantina a Metoděje od jejich mládí až po 
závěr naplněného života. Přes mnohé obtíže 
s prosazováním slovanské liturgie, osvědčili 

velkou lásku k Moravanům. Uvědomění si této 
skutečnosti může být příležitostí návratu ke 
kořenům, načerpání sily a odhodlání žít jejich 
odkazem nejen pro nás, ale i pro další gene-
race.

Jejich velké zásluhy o rozvoj kultury, vzdě-
lanosti a víry byly oceněny i papežem Janem 
Pavlem II., který je ustanovil spolupatrony Ev-
ropy.

Odkaz Cyrila  a Metoděje: "Nezhyne rod, 
jenž věřit nepřestane, dědictví otců zachovej 
nám Pane!", ať je pro nás stále živý! 

Sylva Dvořáčková
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TuřanSKý KRoj
Kroje jsou udržovány ve stejné podobě od 

roku 1950, kdy se uskutečnily první poválečné 
Císařské tuřanské  hody. Zasloužil se o to zaní-
cený folklorista , propagátor tuřanských tradic 
a sokol bratr Ferdinand Volek.

Od tohoto roku se kroj ani nevyvíjí ani ne-
mění. Zůstává stále ve stejné podobě a je k 
vidění pravidelně každým rokem , třetí neděli 
v říjnu na tradičních Císařských hodech a na 
Vostatkovém veselí před postním obdobím.

Před rokem 1950 ( v 19.století ) vypadal kroj 
trochu jednodušeji, teprve se zavádělo bílé vy-
šívání, a byla to víceméně věc majetku, nebo 
postavení v obci, v čem lidé chodili obléka-
ní. Na přelomu století, vlivem městské módy 
začalo postupně nošení kroje jako běžného 
oblečení ustupovat. Po první světové válce 
bojoval tuřanský kroj s velikým vlivem vlas-
tenectví a místní kroje ve všech obcích  začal 
nahrazovat  kroj kyjovský , jakoby  „národní“. I 
v Tuřanech se tento kroj začal s oblibou nosit.  
Držely  se české a slovácké hody, pořádaly je 
různé spolky a organizace. 

Tuřanští  naštěstí svůj kroj obhájili, i přes 
náročnost jeho údržby i samotného nošení  a 
hrdě se v něm ukazují dodnes. Nejen svobod-
ní, ale i  spousta dětí a samozřejmě i „ tuřanský 
babe“.

V roce 2009 byl založen Národopisný sou-
bor Ferdinanda Volka, který se snaží propago-
vat tuřanské tradice i mimo obec, nacvičuje 
rekonstrukce tanců a děvčata se učí bílou vý-
šivku a jiné dovednosti týkající se údržby kroje.

Kroje v současné době většinou šije a žeh-
lí  paní Anna Běloušková, šátky na hlavu váží 
Jana Černohlávková, Eva Kršáková a když to 
jde tak místní krojová legenda paní Marie Hla-
voňová.

Kroje jsou většinou vlastní, nebo se půjčují 
– jeden od druhého – v místě. Chlapecké vesty 
pořídil Sokol a jsou jeho majetkem, stejně jako 
stárkovské klobouky a šráky.

zdroj: Iva Kolečková
Národopisný soubor Ferdinanda Volka při 

T.J.Sokol Brno-Tuřany 
Tuřanský kroj je vystaven na níže uvedené 

výstavě ve Slavkově.

Poděkování tříkrálovým 
koledníkům
Na neděli 10.3.2013 pozvala Oblastní charita Brno své koledníky tříkrá-
lové sbírky na již tradiční poděkování. Každoročně děkuje svým kolední-
kům, dětem i dospělým za spolupráci a pomoc při charitativní sbírce pro 
lidi bez domova, seniory, matky s dětmi v tísni, lidi s mentálním postiže-
ním, humanitární pomoc a pomoc farním charitám. Koledníci ve svém 
volném čase chodí od domu k domu a roznáší požehnání. Připomínají 
také tradici tří králů. V letošní tříkrálové sbírce se díky těmto koledníkům 
vybralo 1 558 567,00 Kč. Všem koledníkům i dárcům velmi děkujeme.

Letošní poděkování bylo opravdu zimní. Sportovní a rekreační areál Kra-
ví hora nám zapůjčil hokejovou halu při ZŠ Úvoz, kde se sešlo průběžně 
asi 100 lidí, kteří si tuto radovánku užili. Byla to jistě příjemná změna, v 
minulosti si koledníci užili výlet parníkem na hrad Veveří, do ZOO, parní 
lokomotivou do Lednice, rafty na Baťově kanále a také návštěvu Slovan-
ského hradiště v Mikulčicích.

Barbora Burešová, Koordinátor sbírek

Koupím RD v Tuřanech, nejlépe 
se zahradou. Tel.: 605 476 589.
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InfoRMace PeTIČního výboRu obČanů holáSeK 
a obČanSKého SdRuŽení holáSKy

Uběhla docela krátká doba od posledního 
vydání Listů a máme zde další číslo. Posledně 
jsme psali, že se snažíme pokračovat a plnit 
program činnosti pro sezonu 2012 – 2013. Z 
pohledu společenského vyžití jsme docela 
úspěšně absolvovali plesy, nyní také Josefskou 
zábavu, organizovanou ZO Klubem důchodců 
Tuřany. Velký ohlas měla také oslava výročí  90ti 
let stíhacího pilota RAF pana Emila Bočka. Pro-
běhlo vystoupení – revival koncert Pink Floyd 
a 11. 5. Nás čeká Transvesti shou, organizované 
spolu s restaurací pánů Matuly a Joba. Akce 
pořádané na Orlovně jsou k vidění ve vývěsce 
umístěné na budově, všechny srdečně zveme.

 O sportovním vyžití jsme posledně psali, 
že se nám daří plnit záměr, ale pondělní odpo-
ledne pro děti, se nedaří stále rozjet. Otázka zní 
– nenajde se maminka, tatínek, který by tuto 

Dne 21.3. jsme se zúčastnili v Ekologickém 
institutu Veronika "diskuse u kulatého stolu 
na téma Revitalizace biocentra Holásecká 
jezera", kterou vedl doc. Buček z Mendelovy 
university.

Ing. Blahoňovská (vedoucí Odboru život-
ního prostředí Magistrátu města Brna) pre-
sentovala Plán revitalizace Holáseckých jezer, 
který vypracoval ATELIER FONTES, jehož ko-
nečné znění bylo projednáno a připomínko-
váno na třech Výrobních výborech, o kterých 
jsme průběžně informovali v minulém roce.

Loni na podzim a začátkem tohoto roku 
začala údržba zeleně okolo jezer kácením a 
řezem dřevin v havarijním stavu. Letos bude 
péče o jezera spočívat především v udržo-
vání některých travnatých ploch sečením, 
údržbou rákosin u vybraných vodních ploch 
a průklestem křovin. Holásecká jezera jako 
jeden z nejvýznamnějších krajinných prv-
ků naší MČ si péči právem zaslouží a máme 
dobrý pocit, že jsme k tomu svou iniciativou 
též přispěli, jenom doufáme, že Město Brno 
nebo Jihomoravský kraj najde v budoucích 
rozpočtech prostředky pro realizaci dalších 
kroků revitalizace.

Po veřejné prezentaci 2 návrhů konceptu 
"Regulačního plánu V aleji, k.ú. Holásky" (loka-
lita Vinohrad), která se  konala dne 17.1.2013 
na Orlovně, uspořádala dne 19.2.2013 MČ Tu-

hodinu rozjel? Jde o možnost cvičení s dětmi 
a v létě i posezení na chráněné předzahrádce 
s houpačkami, pískovištěm, možná přibudou 
další atrakce. Ještě ke cvičení žen, ZUMBA se 
scházela v neděli navečer, nyní končí. Naskýtá 
se otázka, to už není zájem, nebo z časových 
pohledů či jiných? Řešení se přeci dá vždycky 
nalézt, nemyslíte?   

 Něco k našim stolním tenistům, těm po-
malu končí sezona. Poslední mistrovská utká-
ní v městských soutěžích se hrají 11.4.2013. 
Všem družstvům zbývají ještě 4 utkání. Jen A-
-družstvo končí v Krajské soutěži dřív, poslední 
zápas hraje 24.3.2013. Bohužel je, ale škoda 
že, asi nepostoupí do vyšší soutěže, prohrálo 
důležitý zápas na Sokole Brno /Zbrojovka/ a 
spadlo na třetí příčku, ze které se nepostupuje. 
A-družstvo má 16 výher, 3 prohry a jednu re-

mízu. Dva poslední zápasy sehrají se slabšími 
soupeři a tak předpokládáme ještě dvě výhry. 
U ostatních pěti družstev předpokládáme po-
stup 4 družstev do vyšších tříd, jedná se o druž-
stvo C, D, E, F. Naše B-družstvo mělo špatný za-
čátek, ale předpokládáme, protože se zlepšilo, 
že bude hrát baráž o udržení v městské sou-
těži. Žáci se drží na pátém místě. Nezbývá než 
všem zúčastněným popřát hodně vytrvalosti a 
snahy o dobrou reprezentaci TJ Holásky.

 Nebudeme vypisovat všechny akce na 
Orlovně, jsou k vidění ve vývěsce, jak již bylo 
uvedeno dříve. Všem přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a těšíme se na setkání na Orlov-
ně, ať při sportovní činnosti nebo při společen-
ských událostech. 

Viktor Klimeš, Miloslav Vladík

řany na téma regulačního plánu i schůzku s 
vlastníky pozemků ve  Vinohradu. Po bohaté 
diskusi vedoucí OÚPR MMB Ing. Leopoldová 
připustila vypracování třetí varianty koncep-
tu regulačního plánu preferujícího zástavbu 
Vinohradu rodinnými domy a vlastníci byli 
vyzváni k předložení svých představ o využi-

tí pozemků v budoucnu. V návaznosti na to 
pan architekt J. Kruml vypracoval návrh mož-
né koncepce regulačního plánu ve Vinohradu 
postavené na zástavbě rodinnými domy (viz.
příloha), který byl předán na MČ Tuřany i na 
OÚPR MMB.

Hana Dombrovská a Vladimír Skácel

Tělovýchovná jednoTa holáSKy

 

 

 

OKRASNÉ TRAVINY, OKRASNÉ STROMY A KEŘE, 
LISTNATÉ STROMY, JEHLIČNATÉ DŘEVINY, KONIFERY, 

POPÍNAVÉ ROSTLINY, RODODENDRONY, 
VŘESOVIŠTNÍ ROSTLINY, RŮŽE, TRVALKY A SKALNIČKY, 

BALKONOVÉ ROSTLINY, BAMBUSY, 
ROSTLINY NA ŽIVÉ PLOTY, SUKULENTY, 

OVOCNÉ KEŘE, SUBSTRÁTY

KDE? PM AGRI, s.r.o., AREÁL KRÁLOVKA 
(ZA PRODEJNOU BAUMAX), KAŠTANOVÁ 141, 620 00 BRNO

AgriPM
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Studio relaxace a zdraví

Masáže: klasická 
masáž,lymfatická 

masáž,indická masáž 
hlavy,masáž lávovými 
kameny,lifting-masáž 

obličeje, medová masáž 
Ošetření přístrojové: 

lymfodrenážní návleky, 
vakuový přístroj, 
kavitační přístroj

Cvičení: individuální 
(1osoba), skupinové (max. 9 

osob ZŠ Dvorecká)   
O-A(oscilačně-antigravitační) 

zdravotní metoda; Moderní 
Kalanetika

DÁRKOVÉ POUKÁZKY, 
Poradce pro firmu 

JUST a NAHRIN 
HRTOŇOVÁ Michaela, 
TUŘANY, Holásecká 31 
(zdravotní středisko)

Kontakt: 603 514 474, 
www.masaze-turany.cz

SK Tuřany
Fotbalový klub SK Tuřany pořádá dne 22. června 2013 od 8.30 hodin mezinárodní turnaj starších přípravek. V již 10. ročníku Tuřany Cupu se před-

staví 21 týmů, mezi nimi například Inter Bratislava, Spartak Trnava, Dukla Praha, 1. FC Slovácko nebo FC Prostějov. Po skončení turnaje se v areálu 
klubu koná od 20 hodin taneční zábava. Na obě akce jste srdečně zváni. 

nvakcinace, odčervení, čipování, 
ndiagnostika a léčba psů, koček a drobných savců
nodstranění zubního kamene zubním ultrazvukem
nmnoho dalších služeb v oblasti veterinární medicíny

sonografické vyšetření

nsnadný přístup k ordinaci, bezproblémové parkování
ndle domluvy je možná návštěva u klienta

Popelova 81      
Brno – Holásky

tel.: 607 929 300 
www.veterinaholasky.cz 

polackova.h@centrum.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE V BRNĚ – HOLÁSKÁCH
MVDr. HANA POLÁČKOVÁ

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA (od března 2013)

Pondělí 8 – 12 h 14 – 19 h

Úterý 14 – 19 h

Středa 8 – 12 h –

Čtvrtek 14 – 19 h

Pátek 8 – 16 h

Sobota

Neděle 17 – 19 h

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

Městská část Brno-Tuřany si Vás dovoluje pozvat na 
Dětský den Krtka s Hrochem 2013 aneb prázdniny bez úrazu, 

který se uskuteční dne 1. 6. 2013 od 13 do 17 hodin na fotbalovém hřišti 
SK Tuřany a v areálu TJ Sokol Brno-Tuřany, Hanácká 38, 620 00 Brno.

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály

www.husqvarna.cz  |  infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd   1 15.1.2009   10:32:55Gardentech s.r.o.

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

www.gardentech.cz

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály

www.husqvarna.cz  |  infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd   1 15.1.2009   10:32:55

Srdečně Vás zvu 
do nově otevřeného 

KADEŘNICTVÍ
Na Ivanovickém náměstí 25,

- přímo u zastávky 
autobusu 40, 48, 109
- možnost parkování

Na Vaši návštěvu se těší 
kadeřnice Blanka Rozprimová

Pondělí   13:00 – 19:00
Úterý   8:00 – 14:00

Čtvrtek   13:00 – 19:00
Pátek popř. Sobota po domluvě

tel. 530 348 922
776 562 153


