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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Dobrá zpráva: rekonstrukce mateřských
škol pokračuje.
Poslední zasedání Zastupitelstva města
Brna konané dne 20. 5. 2014 přidělilo naší
městské části dotace na rekonstrukce mateřských škol ve výši 11,9 milionů korun. Tyto
finanční prostředky budou použity na rekonstrukci mateřské školy V Aleji a mateřské školy
U Lípy Svobody. V mateřské škole V Aleji budou vyměněna okna, provedeno zateplení
fasády a kompletně vyměněna střecha včetně střešní krytiny. Touto rekonstrukcí dojde
i k úsporám provozních nákladů za vytápění.
V mateřské škole U Lípy Svobody touto dotací
vyřešíme staticky narušený strop školy, v půdním prostoru vznikne odpočinková místnost,
malý pohybový sál, logopedické učebny a potřebné zázemí. Dále při této rekonstrukci dojde k opravě šaten a úpravě vstupu do školy
tak, aby vyhovoval hygienickým požadavkům.
Dále budou do současných tříd vsazena velká
okna a tím vyřešen dostatek denního světla
ve třídách v souladu s hygienickými normami. Tato rekonstrukce bude velmi náročná
vzhledem k provozu školy. Rada městské části již podnikla konkrétní kroky, aby příprava
a samotná rekonstrukce proběhla co nejlépe
a případné omezení provozu školy bylo co
nejkratší.
V neděli 1. června se uskutečnil na hřišti
za sokolovnou již třetí ročník velkého dětského dne pod patronací Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a Nadačního fondu Modrý Hroch. Na tomto dětském dnu proběhly
ukázky fungování složek jihomoravského záchranného systému. Dále se děti mohly vydovádět při soutěžích a na atrakcích. Nejúspěšnější z nich dokonce absolvovaly vyhlídkový
let záchranářským vrtulníkem. Tento dětský

den byl i vzhledem k pěknému počasí hojně
navštíven, podle organizátorů dorazilo více
jak 550 dětí, pro něž byl připraven špekáček
a malý dárek v podobě laskominy.

Jelikož toto vydání listů dostanete do rukou
před prázdninami, dovolte, abych vám všem
popřál krásné léto a dětem ty nejúžasnější
prázdniny.
Aleš Jakubec, Váš starosta

Den dětí 2014
Na 550 spokojených dětí si užilo Dětský
den s mottem „Prázdniny bez úrazu“. Tuto akci
uspořádali dne 1. června Nadační fond dětské
onkologie Krtek a Nadační fond Modrý Hroch,
ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.,
městskou částí Brno-Tuřany, Sborem dobrovolných hasičů Brno-Holásky, Zdravotnickou
záchrannou službou Jihomoravského kraje,
p. o., Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Fakultou sportovních studií
Masarykovy univerzity.
Příjemný areál při ul. Karkulínova, který poskytli k příležitosti Dne dětí TJ Sokol Brno-Tuřany a SK Tuřany, nabídl dětem čtyři soutěžní
disciplíny, tématicky zaměřeny jak zvládnout
prázdniny bez úrazu. Po splnění povinných
úkolů se děti zúčastnily losování o deset vyhlídkových letů nad Brnem a dalších drobných
odměn. Doprovodný program jistě také ne-

nudil, ukázka práce psovoda z Městské Policie
Brno, aquazorbing, lukostřelba, foukačky, dva
skákací hrady, malování na obličej, žonglování, hašení domečku a opékání špekáčků. Velké
pozornosti se opět dočkala ukázka dvou vrtulníků, jeden byl k prohlédnutí v záchranné
verzi a druhý pro přepravu osob. Závěr odpoledne patřil ukázce záchranné akce, dopravní
nehoda malé cyklistky s osobním vozidlem.
Zdravotnická záchranná služba Jmk a členové JSDH Brno-Holásky holčičku vyprostili
a následně ošetřili. Celé odpoledne poutavě
moderovali Miluška Bittnerová a Jan Antonín
Duchoslav.
Poděkování si zaslouží členové JSDH Brno-Holásky za pomoc při přípravě, nejvíce děkuji
sponzorům a partnerům, kteří velkou měrou
napomohli k uspořádání Dne dětí.
Jsou jimi: Tenisový klub Tuřany; Zemako
s.r.o.; MOTeC spol. s r.o.; MANAG správní, a.s.;
AGRO Brno-Tuřany, a.s.; MaDe, spol. s r.o.;
ASKOM a.s.; Služby Minks s.r.o.; Ing. Alois Preisler-NOTA; Heineken Česká republika, a.s.;
SEBAK spol. s r.o.; MAKRO ČR; LETIŠTĚ BRNO
a.s.; PS Brno, s.r.o.; WALER, spol. s r.o.; PŘEMYSL
VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.; Keraservis s.r.o.; Pekárna Crocus s.r.o.; Restaurace
Sokolovna.
Michal Krátký, místostarosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany: 11. 9. 2014 v 18 hodin na radnici
- schválila chemické ošetření 63 ks jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové dle návrhu firmy
FESTUCA v.o.s., Rajhradice,
- schválila smlouvu s firmou E.ON Distribuce
a. s. týkající se připojení novostavby tělocvičny v MČ Brno–Tuřany na ulici Měšťanské k distribuční soustavě nízkého napětí a souhlasila
se zaplacením zálohy poplatku za připojení
ve výši 20 000 Kč,
- souhlasila s instalací komunikačního zařízení
internetového připojení v budově radnice pro
pobočku Knihovny Jiřího Mahena, která sídlí
v budově radnice.

chání nevyčerpaných prostředků v částce
111 530,96 Kč z roku 2013 a o změnu účelu
na opravu vstupního prostoru do ZŠ Měšťanská,
- doporučila Zastupitelstvu schválit dotace
kulturním, sportovním, zájmovým a sociálním
organizacím pro rok 2014,
- požaduje zahrnout do investičního záměru
světelně signalizačních zařízení: přechod pro
chodce na ul. Sokolnické poptávkovým přechodem pro chodce a pro řidiče s programem
trvale svítící červené a osvětlení přechodu pro
chodce na ulici Kaštanové u Makra spojené
s umístěním bodových svítidel do přechodu
(tzv. „kočičí oči“),
- schválila vyplnění dotazníku k řešení statické
dopravy - Strategie parkování ve městě Brně.

Rada na 110. schůzi dne 9. 4. 2014:

Rada na 112. schůzi dne 30. 4. 2014:

Rada na 109. schůzi dne 2. 4. 2014:

- schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření ZŠ Měšťanská a mateřských škol,
- vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol zřízených MČ Brno-Tuřany v měsících červenci a srpnu 2014,
- doporučila ZMČ souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2013 bez výhrad a schválit
závěrečný účet a účetní závěrku MČ ke dni
31.12.2013,
- souhlasila se záměrem výstavby chat na pozemcích p.č. 348/1 a 2, k.ú. Dvorska za předpokladu dodržení odstupových vzdáleností chat
od sebe,
- uložila ÚMČ požádat Odbor dopravy MMB
o úpravu dopravního značení v ulicích Zezulové, Chrlické a Režné takto: DZ A06a zúžená
vozovka, DZ B04 zákaz vjezdu nákladních automobilů,
- neměla připomínky k záměru rozšíření zpevněné plochy pro parkování před terminálem
ODLET na letišti v Brně–Tuřanech,
- souhlasila se svěřením pozemku p.č. 44/5
v k.ú. Tuřany, pozemku p.č. 747/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice a pozemku p.č. 539/4 v k.ú. Holásky městské části Brno-Tuřany, uložila úřadu
požádat o svěření předmětného pozemku Majetkový odbor MMB,
- souhlasila se stávajícím zněním příloh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 17/2011, Požární řád města Brna a nenavrhl
žádné změny či doplnění,
- souhlasila s pronájmem nebytových prostor
v budově zdravotního střediska místnosti
č. 113 v I. poschodí,
- podporuje záměr SK Tuřany - občanské sdružení se sídlem Hanácká 448/38, Brno využívat
k závlahám travnatých povrchů sportovišť
vodu ze studny. S ohledem na současnou legislativu ukládá úřadu připravit hydrogeologický průzkum s čerpacím pokusem, prověřit
správní a legislativní postupy při povolování
a pronájmu studny a prověřit finanční náročnost stavby studny jako investice MČ provedením průzkumu trhu.
- souhlasí se spoluprací s Petrem Tomášů, Jalubí 626 v oblasti informovanosti majitelů vozidel o termínech čistění silnic.

Rada na 111. schůzi dne 16. 4. 2014:

- souhlasila s podáním žádosti o pone2
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- souhlasila s převodem části zlepšeného výsledku hospodaření MŠ U Lípy Svobody 3 z rezervního fondu do fondu investičního v celkové částce 200.000 Kč a s převodem části zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Holásecká
11 z rezervního fondu do fondu investičního
v celkové částce 60.000 Kč,
- schválila odvod části zlepšeného výsledku
hospodaření MŠ U Lípy Svobody 3 v celkové
částce 200.000 Kč a odvod části zlepšeného
výsledku hospodaření MŠ Holásecká 11 v celkové částce 60.000 Kč do rozpočtu zřizovatele,
- schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na akci MŠ Holásecká – dokončení rekonstrukce hřiště a plotu, uzavřenou se společností
GEO-ING Jihlava spol. s r.o.,
- souhlasila s účastí ZŠ Měšťanská 21 v projektech Evropské unie „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, „Dotkněte se inovací“ a „Školní firmy“ a s uzavřením
smlouvy o partnerství s žadateli,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení
na hydrogeologický průzkum a realizaci stavby studny v areálu SK Tuřany, pro výběrové
řízení ukládá použít standardní vyzývací podmínky a oslovit firmy:
1. HS geo, s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno
2. AQUA ENVIRO, s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00
Brno
3. Ing. Milan Kučera, Ondrova 38, 635 00 Brno.

Rada na 113. schůzi dne 14. 5. 2014:

- souhlasila s prodloužením chodníku na ulici Glocova a schvaluje nabídku společnosti
HUTIRA - PSV Ivančice na provedení stavby
za 60.035 Kč,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na akci
MŠ V Aleji - rekonstrukce střechy. Pro výběrové
řízení ukládá použít standardní vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy:
1. VARSTA, s.r.o., Barvy 8, 638 00 Brno
2. KVADROS,a.s., Železná 713/1a, 619 00 Brno
3. REOSTA spol. s r.o., Rumiště 8, 602 00 Brno
4. MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
5. CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, 691 23 Pohořelice
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení
na Opravy povrchů polních cest. Pro výběrové
řízení ukládá použít standardní vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy:
1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48

Moravany
2. Jihomoravská stavební a obchodní spol.s
r.o., Veslařská 25, 637 00 Brno
3. ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00
Brno,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení
na Provedení výběrového řízení na realizaci
akce MŠ U Lípy Svobody - půdní vestavba, výměna stropů. Pro výběrové řízení ukládá použít standardní vyzývací podmínky a ukládá
úřadu oslovit firmy:
1. BRNOINVEST, spol. s r.o., Vlhká 25, 602 00
Brno
2. Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
3. Roviko s.r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na akci
ZŠ Měšťanská - oprava vstupního prostoru. Pro
výběrové řízení ukládá použít standardní vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy:
1. WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno
2. PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
3. REOSTA spol. s r.o., Rumiště 8, 602 00 Brno,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení
na Opravu cest v parku na Tuřanském náměstí.
Pro výběrové řízení ukládá použít standardní
vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy:
1. ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48
Moravany
2. Jihomoravská stavební a obchodní spol.s
r.o., Veslařská 25, 637 00 Brno
3. ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00
Brno,
- souhlasila s úplnou uzavírkou a ZUK křižovatky Kaštanová – Popelova v termínu od
20.6.2014 do 22.6.2014.

Zastupitelstvo na 26. schůzi
dne 24. 4. 2014:

- souhlasilo s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním MČ Brno-Tuřany za rok
2013 bez výhrad a schválilo závěrečný účet
za rok 2013,
- schválilo účetní závěrku MČ Brno-Tuřany sestavenou ke dni 31.12.2013,
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2014,
- schválilo dotace kulturním, sportovním, zájmovým a sociálním organizacím pro rok 2014,
- doporučilo prodej pozemku p.č. 91/10 v k.ú.
Brněnské Ivanovice společnosti AutoCentrum
Olomouc s.r.o. se sídlem Horní Lán 1, Olomouc,
- doporučilo prodej pozemků p.č. 1494/2
a 1495/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice,
- doporučilo uplatnit předkupní právo na koupi stavby na pozemku p.č. 780/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice do vlastnictví statutárního
města Brna a nedoporučilo prodej pozemku
p.č. 780/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice majiteli
stavby,
- nesouhlasilo se změnou územního plánu
města Brna vedoucí k možnosti vybudování logistického centra na Černovické terase
do doby vybudování obchvatu Tuřan. Zastupitelstvo požaduje po vedení městské části, aby
neprodleně zahájilo jednání s vedením města
a s příslušnými odbory Magistrátu města Brna
o odkladu změny územního plánu do doby
vybudování obchvatu Tuřan.
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Informace o službě čistění ulic
Informujeme občany o nové službě, která
vás upozorní na čištění ve vaší ulici, a to
s dostatečným předstihem, který si můžete
sami zvolit. Předejdete tak zbytečným
nepříjemnostem. Služba je v základní verzi
zcela zdarma. A je poskytována na základě
smlouvy s městskou částí Brno-Tuřany. Pokud
byste chtěli pokročilé funkce, jako je odesílání
upozornění pomocí SMS nebo sledování více

ulic, můžete si objednat jeden z následujících
tarifů:
Ceny za poskytnutou službu:
• Zdarma - informace o termínech čištění
1 (vámi určené) ulice v naší městské části
prostřednictvím e-mailu
• 20 Kč/rok - informace o termínech čištění
1 (vámi určené) ulice v naší městské části
prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy

• 50 Kč/rok - informace o termínech čištění
4 (vámi určených) ulic v naší městské části
prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy
• 100 Kč/rok - informace o termínech čištění
12 (vámi určených) ulic v naší městské části
prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy
Více informací na webu:
http://www.cisteniulic.cz/.
Michal Krátký, místostarosta

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
Na začátku je mnohdy neodolatelná
nabídka, na konci bývají oči pro pláč. Tak
trochu ve stínu předváděcích akcí, věrně
zachycených v dokumentárním filmu
Šmejdi o manipulativních obchodních
praktikách, zůstali podomní prodejci.
Jejich chování a cíle jsou přitom v mnohém
velmi podobné.
Právě kvůli rizikům, které podomní prodej
představuje, se některé obce a města před
časem rozhodly chránit své obyvatele
a podobní prodej na svém území zakázat.
Přestože také po celém Brně platí zákaz
podomního prodeje, městská policie se
stále setkává s případy, kdy dochází k jeho
porušování. Společnostem, které se dopustí
tohoto správního deliktu, hrozí pokuta až
do výše 200 000 Kč.

Podomním prodejem se rozumí podomní
nabídka spojená s prodejem zboží či
poskytováním služeb. Za nabídku se obecně
považuje taková forma prezentace, která
je přímo spojena s možností koupě zboží,
poskytnutí služby nebo alespoň jejich
závazného objednání. Podomního prodejce
poznáte snadno: má u sebe zboží, které je
možno na místě koupit nebo je schopen
přímo na místě poskytnout konkrétní
službu (např. broušení nožů, nůžek apod.).
Stejně tak je připraven Vám hned ukázat
nabízené zboží či s Vámi sepsat smlouvu
nebo závaznou objednávku služby. Jedinou
povolenou výjimkou je situace, kdy se
prodejce předem (telefonicky či písemně)
dohodne na návštěvě. Podmínkou však je,
že nabízející musí mít předem vyjádřen

výslovný souhlas druhé strany k uskutečnění
takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom,
zda člověk, který zazvonil u Vašich dveří,
nepřichází za účelem podomního prodeje,
rozhodně ho odmítněte. Poté bezodkladně
zavolejte na linku 156, aby strážníci mohli
Váš poznatek prověřit a zabránit dotyčnému
v dalším protiprávním jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že podomní
prodej je nutno odlišovat od reklamy. V tomto
případě jde o takovou formu prezentace,
která není přímo spojena s možností koupě
zboží, poskytnutí služby nebo alespoň jejich
závazného objednání (roznášení letáků,
získávání kontaktních údajů apod.)
P. Šoba, MP Brno

První rok Tuřánku
Rodinné centrum Tuřánek má za sebou svůj
první rok a my pomalu plánujeme činnost
na příští školní rok. Od září bychom chtěli
pokračovat v úspěšných aktivitách z letošního
jara.
Na Domečku doufáme, že bude pokračovat
Nulťáček pro předškolní děti, pod odbornou
záštitou Markéty Brázdové. Znovu nabídneme
angličtinu pro rodiče i děti a baby masáže
se cvičením pro kojence do jednoho roku.
Na Orlovně bude pokračovat pondělní
dopolední cvičení pro děti od jednoho roku.
Nově bychom chtěli uspořádat vždy zhruba
jednou za měsíc tvořivé dílny pro rodiče
s dětmi. Podrobnosti uvedeme na našich
webových stránkách http://turanek.blogspot.
cz/.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali
za podporu všem, kteří se našich aktivit
účastnili. Doufáme, že se spolu budeme
vídat i na podzim. Naše velké poděkování
patří samozřejmě i panu faráři Pavlů
z Římskokatolické farnosti v Tuřanech, který
nám laskavě vyšel velice vstříc a poskytl
nám prostory na Domečku. Dále děkujeme
i TJ Holásky, jmenovitě panu Vladíkovi,
za vstřícnost a poskytnutí zázemí na Orlovně
pro cvičení rodičů s dětmi. Toto cvičení se
v průběhu roku rozrostlo natolik, že jsme
se na Domeček již doslova nevešli, a proto
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jsme rádi, že nám TJ Holásky umožnila cvičit
na Orlovně a počítá s námi i pro příští školní
rok.
Potěšilo nás také, že letos na jaře začala paní
Bára Vítková organizovat jednou za měsíc výlety
pro rodiny s malými dětmi s názvem Pod širým
nebem. Výlety jsou doprovázeny soutěžemi

a zábavnými úkoly pro děti předškolního věku.
V dubnu rodina Vítkova uspořádala na hřišti
holásecké hasičky kuličkiádu, která se setkala
s příznivým ohlasem dětí i dospělých.
Nyní přejeme všem hezké léto a budeme se
na vás těšit v září.
Markéta, Zdena, Katka, Klára a Pavla

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

AIKIDO

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

www.yoshinkan-aikido.cz
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DEN ZEMĚ
Den Země je den věnovaný naší planetě
a v konečném důsledku i nám všem. Koná
se každoročně 22. dubna. Stanovení termínu
tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů
Země, které se obvykle konaly při oslavách
jarní rovnodennosti (21. březen). Den Země
vznikl původně v USA, jako ekologicky laděný

svátek. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země
přidala i Česká republika. Cílem moderních
oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí. K oslavám
Dne země se přidala i ZŠ Měšťanská.
Děti na 1. stupni si nejdříve popovídaly o tom,
proč se Den Země koná. Jelikož jim počasí
moc nepřálo, musely nejdříve rychle vyrazit
do ulic v Tuřanech a Holáskách, aby je vyčistily
od odpadků. Našly jich opravdu hodně.
Poté se konala soutěž družstev, děti přenášely “nebezpečný radioaktivní odpad“, nosily
pitnou vodu, třídily odpad a učily se spoustu
zajímavostí o naší planetě. Bohužel je déšť

předčasně vyhnal do školy, a tak se pustily
do plnění úkolů z nasbíraných znalostí. Celé
dopoledne žáci završili vyráběním Vodníků
a Vláčků z PET lahví a jiného odpadového materiálu a tvořením loga Dne Země z PET víček.
22. 4. si všichni na Dvorecké i Požární připomněli, jak je pro ně Země důležitá, a proč ji
musí chránit.
Pro žáky 5. tříd a druhého stupně si učitelé
připravili různorodé celodenní programy zaměřené na environmentální výchovu. Více informací o tom, co žáci viděli, slyšeli a zažili, si
můžete přečíst v následujícím textu:
5. A
návštěva teplárny Brno – Královo
Pole
„Do teplárny jsme se velice těšili. Po příjezdu
4
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do teplárny jsme šli do přijímací místnosti, kde
jsme si s ing. Ondrouškem povídali o důležitosti tepla a světla pro život a pak jsme si prohlíželi model celé teplárny, který byl vypracován
přesně do detailu podle skutečnosti. Jakmile
nám ukázal model, rozdal nám bezpečnostní
žluté helmy a řekl, že musíme dávat pozor a už
jsme šli. Prohlédli jsme si filtry, různá potrubí,
sila, obrovská ložiska, kulové ventily, komíny,
turbínu, koleje pro vlak, kde se převáží nafta.
Někdy bylo v hale teplo, někde zima nebo velký hluk a pana inženýra jsme vůbec neslyšeli.
Také jsme se dozvěděli, jak je cítit zemní plyn,
byl cítit jako plynový sporák. Na konci exkurze
jsme si mohli vzít nějaký suvenýr, např. pexeso.
Je ale velká škoda, že se nemohlo fotografovat. Exkurze byla dobrá, největší zážitek pro
nás byla turbína – byla obrovská. Na zpáteční
cestu nám pršelo, ale to nevadilo, jelikož jsme
měli plno zážitků.“
Za třídu 5. A napsali: Aneta Fingerová, mluvčí
třídy a zástupce mluvčího Jakub Wossala.
5. B
přírodovědná vycházka po přírodních památkách na území naší městské
části
„Děti ze třídy 5. B strávily deštivý Den Země
v okolí svých bydlišť. Dozvěděly se totiž o přírodních památkách naší městské části - Černovický hájek, Rájecká tůň a Holásecká jezera,
také se ocitly v místě zvaném Bohuslavem Balbínem „Ráječek“ a napily se z vodního zdroje
Balbínův pramen.
Cestou mohly cítit nezaměnitelnou vůni medvědího česneku, pozorovat stopy po činnosti
bobra, vidět zvláštně rostlé vrby u rybníku
Opleta a také pořádně zmoknout. Poznaly, že
i v blízkosti domova je možné vidět zajímavou
přírodu - pokud se dívají pozorně.“
Zapsala třídní učitelka Jarmila Dalecká.

6. AB
Růženin lom - terénní program
v bývalém vápencovém lomu
„Program, který zavedl třídy 6. A a 6. B do bývalého vápencového lomu, byl zaměřen
na botanické a zoologické zajímavosti. Žáci
zde pracovali s pracovními listy, plnili zadané
úkoly, seznamovali se s živočichy a rostlinami
daného území a postupem a významem rekultivací lomu. Poznali nový zajímavý kout přírody ve svém městě.“
Zapsala třídní učitelka Magda Navrátilová.

6. C
návštěva ZOO Vyškov a psího
útulku
„Dne 22. 4. byl Den Země a se třídou jsme
se vydali do psího útulku a ZOO ve Vyškově.
V 7:00 ráno jsme měli sraz na Hlavním nádraží, kde jsme si koupili lístky a jeli do Vyškova.
Cesta vlakem trvala asi 30 minut. Po příjezdu
do Vyškova jsme se prošli do psího útulku,
kde jsme udělali radost smutným a opuštěným pejskům. Dali jsme jim prasečí uši a bylo
to pro ně velká pochoutka. Kousek od útulku
byla zoo. V té jsme se rozdělili do čtyř skupin.
Od učitelů jsme dostali otázky, převážně ze
zeměpisu a přírodopisu. Měli jsme zjistit, jaká
africká zvířata v zoo žijí. Potom něco o vodě,
vzduchu a stromech. V zoo jsme si také mohli
zkusit mnoho věcí. Po hodině jsme se vrátili na místo určené a dostali od paní učitelky
krmení pro kozy, za kterými jsme se vydali
společně. Ještě hodinu jsme se hromadně
procházeli po zoo a pak jsme šli zpátky na vlak
do Brna. Výlet se mi moc líbil a doufám, že nebyl poslední.“
Zpracovala Veronika Škarpišková.
7. AB
Lamacentrum – výukový program
"Z čeho se dá vyrobit vlákno"
„Třídy 7. A a 7. B zvolily velmi příjemnou formu oslavy tohoto celosvětového svátku. Vydali jsme se do Lamacentra na Hády, kde nás
čekaly nevšední zážitky. Hned u vchodu nás
přivítala ovečka Marcelka a stádo lam. Velkým
zážitkem pro všechny byl vstup do výběhu
s lamami, česání lamí srsti a krmení z ruky.
Třešničkou na dortu pak byla ukázka zpracované lamí srsti a dalších vláken vyrobených ze
zvířat a rostlin. I přes nepřízeň počasí, se všichni vrátili nadšení a spokojení!“
Zapsala třídní učitelka Lucie Kučerová.
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kde na nás čekal pan Vařeka, který je správcem
90 hektarů lesa, které patří k Drásovu. Dozvěděli jsme se například, že jsou zde smíšené
lesy, ale převládají jehličnaté stromy. Na těžbu
dřeva je určen plán, kdy a kde se může těžit
a do dvou let je zde třeba vytěžené stromy nahradit výsadbou nových školek. Ze zvířat se tu
přemnožili mufloni, pro které tento kraj není
přímo určen a lesům spíše škodí.
Celou akci pan Podal zakončil obecným povídáním o Drásově, kdy se žáci mimo jiné dozvěděli o výstavbě a zejména ekologickém využití
čističky odpadních vod.
Celou akci hodnotíme velice kladně a nadmíru
splnila očekávání, s kterými jsme do Drásova
dorazili. Velkou zásluhu na tom měl pan Podal,
kterému patří naše poděkování.“ Zapsal třídní
učitel Martin Janás

7. C
návštěva farmáře pana Podala
a místního jezdeckého oddílu v Drásově
„Třída 7. C zavítala na Den Země do Drásova
(cca 30 km od Brna), kde navštívila místního
zemědělce pana Podala, který žáky zasvětil
do pěstování zemědělských plodin a všeho co
s tím souvisí. Vzhledem k tomu, že se pan Podal tomuto věnuje již řadu let, a současně s tím
je i místostarosta Drásova, tak žákům o tomto
tématu v daném regionu poskytl ucelené informace.
Cílem bylo praktickou ukázkou a příkladem
pomoci dětem v rozvoji logického myšlení, vytvoření si kladného vztahu k veškeré přírodě,
vážit si jí a chránit ji. Základem tohoto snažení
bylo co nejvíce a nejlépe poznat přírodu okolo
sebe, nepodceňovat svůj region a kraj, vážit si
svého života a života jako takového. Konkrétním cílem bylo seznámit žáky s obhospodařováním polností, lesů a všeho co s tím souvisí.
Pan Podal nám představil svoji rodinnou farmu, kde si žáci prohlédli veškerou využívanou
techniku na polích včetně nejmodernějších
traktorů, sázecích a secích strojů, postřikovačů
a podobně. Žáci se dozvěděli, jak a kdy je třeba připravit půdu před sázením a setím, jakým
způsobem se sklízí, zpracovávají a uskladňují
jednotlivé plodiny.
Okolí Drásova je jeden z nejúrodnějších krajů
v ČR a jsou zde vhodné podmínky především
pro pěstování česneku, cibule, brambor, obilovin, zelí. Všechny tyto plodiny pan Podal pěstuje, a tak nás zavedl na pole, aby nám ukázal,
jak vypadá růst plodin přímo na poli a žáci
měli ucelenou představu o tom, jak vypadá
a co obnáší obhospodařování např. 3,5 hektaru česneku.
Nakonec jsme se přemístili k místnímu lesu,
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8. A
je za vodou aneb Projektový „Den
Země“
„Třída 8. A si na oslavu Dne Země vybrala program s názvem „Kdo je za vodou“, který vypracovalo Školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Lipka v Brně.
Celým dopolednem nás provázely dvě lektorky. Nejprve jsme si pomocí úvodní aktivity
uvědomili, kolik vody, která je přímo dostupná, na naší planetě vlastně je. Vytvořili jsme seznam denních činností, ke kterým vodu používáme a měli tak možnost si uvědomit, jaká je
naše spotřeba vody za den. K porovnání jsme
pak zhlédli video, díky kterému jsme zjistili, že
lidé, například v Africe, nemají k dispozici tolik
vody jako my, a o co hůř – nemají ji ani pitnou!
Také jsme si uvědomili, že některé činnosti,
jako je těžba ropy, pěstování květin v Africe,
vysychání Aralského jezera apod. mohou způsobovat nedostatek vody, která je nezbytnou
a nenahraditelnou součástí lidského života.
Měli bychom se proto řídit heslem „Jednej lokálně – mysli globálně“ a především si vážit
toho, co máme, protože lidé v jiných koutech
světa takové štěstí nemají.“
Zapsala třídní učitelka Milena Polášková

8. B
školní projekt „Obaly a odpady“
„8. B se na Den Země účastnila projektu „OBALY a ODPADY“, který pro ně připravila pí. uč.
Lenka Málková. Úkolem projektu bylo získat
širší povědomí o recyklaci a následném využití
recyklovaných materiálů. Na úvod žáci shlédli videoprojekci, byli rozděleni do 7 skupin
a dostali otázky, k jejichž zodpovězení mohli
využít internet či přiložené kopie materiálů.
Každá skupina se zabývala jiným tématem
např. plasty, papír, sklo, kovy a textil, nápojové kartony,…, které následně zpracovali jako
prezentaci.“
Zapsala vedoucí projektu Lenka Málková
8. C
návštěva ZOO Brno
„Žáci 8. C navštívili ZOO v Brně, měli možnost
porovnat ho se ZOO ve Dvoře Králové a ZOO
Lešná, které navštívili v rámci přírodopisných
exkurzí v předchozích ročnících. Žáci měli zadaný úkol objevit patnáct zvířat, kterým hrozí
vyhynutí a je jich v přírodě málo. V návaznosti
na jejich postřehy z hodin přírodopisu a zeměpisu hledali odpovědi na otázku „Jak ovlivňuje
počasí vývoj živých druhů?“. Cílem této akce
byla snaha o pochopení významu zoo, jako
místa shromáždění genofondu záchrany vymírajících zvířat.“
Zapsal třídní učitel Aleš Kodýs.
Deváťáci se do této akce nezapojili, protože se
právě 22. 4. 2014 zúčastnili přijímacích zkoušek na SŠ.
Zapsala: Petra Koláčková a Simona Klimešová
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Družina má talent
Ve čtvrtek dne 15. května proběhla ve školní
družině na budově Dvorecká soutěž „Družina
má talent“. Děti měly za úkol nacvičit si vystoupení, kterým zaujmou jak diváky, tak světoznámou porotu, která přislíbila účast. Děti na vystoupení poctivě, dlouho a s nadšením trénovaly. V den konání se obě oddělení školní družiny sešly v nazdobené tělocvičně. Z účinkujících byla cítit lehká nervozita, ale převažovalo
očekávání a těšení. Nikdo totiž nevěděl, kdo
v odborné porotě zasedne. Porota na sebe ale
nenechala dlouho čekat a zanedlouho za tónů
filmové hudby a mohutného potlesku dětí
do tělocvičny vešla. Tvořili jí 4 členové - světoznámá zpěvačka, rapper, herec a český lidový
umělec. Hodnotila se originalita, nápaditost
i preciznost provedení vystoupení. Všechna
vystoupení dětí porotu okouzlila a některá
dokonce i dojala. Ta nakonec vybrala z těžké
konkurence ty nejlepší, které ocenila diplomy
a krásnými cenami. Všichni jsme si užili krásné
odpoledne plné hudby, tance, zpěvu, akrobacie, kouzlení a smíchu. Nechyběla ani závěrečná autogramiáda a společné focení.
Děti se během soutěže také seznámily s Luká-

šem, porotcem soutěže, který je od narození
připoután na invalidní vozík a prožívá právě
velmi těžké období. Rozhodly se proto, že mu
udělají radost a podpoří ho. Vyrobily mu dva
nástěnné plakáty plné obrázků, vzkazů a dopisů. Lukášovi tyto dárečky paní vychovatelka
osobně předala. Byl z nich nadšený a moc ho
potěšily. Děti i Lukáš tak získali nové kamarády a těší se, že se zase brzy osobně, nebo prostřednictvím dopisování setkají.
Za ŠD Dvorecká Tereza Chladilová,
Milada Pokrutová - vychovatelky

Společně to zvládneme……
,,Sami toho zvládneme tak málo, ale když se
spojíme, zvládneme cokoli!!“
Tohle moto nás provázelo celý týden, kdy se
MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, p.o. po několika
letech opět vydala na Školu v přírodě. Jelo se
do nedaleké a přírodou obklopené Jedovnice.
S pedagogy mateřské školy a sportovní agenturou OutdoorWave byl pro děti připraven
pestrý program s nezapomenutelnými zážitky, jako byly aquazorbing, slack line, skalní
lezení, nízká lana, bungee running, karneval,
výlety za poznáním a jiné. Závěrem každého
dne byly rodičům k dispozici fotografie jejich
dětí a zážitků, které ten den prožily a tak rodiče
mohli prožívat radost každý den s nimi. Celý
týden všichni zúčastnění prožili ve zdraví, s radostí a úsměvem na tvářích a už teď se všichni
těšíme na příští nezapomenutelné akce, které
mateřská škola připravuje.
Děkujeme dětem a jejich rodičům za příjemně
prožitý šk. r. 2013/2014 a přejeme Vám krásné
a prosluněné prázdniny.
za kolektiv MŠ Bc. Andrea Bartlová
ředitelka mateřské školy

Poděkování
Jménem dětí Mateřské školy Brno, Holásecká 11 bychom chtěli poděkovat Honebnímu společenstvu za finanční dar, který bude použit na vybavení školy.
Také děkujeme panu Urbančíkovi za zakoupení a instalování stojanů na dětská kola.
Jaroslava Foltánová
ředitelka MŠ Holásecká 11
6
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Tělovýchovná jednota Holásky
V úvodu našich příspěvků do Listů vždy
něco hodnotíme. Dnes to můžeme rozdělit
do několika částí.
Začneme cvičením dětí a žen, které probíhá dle rozvrhu a dohody se cvičitelkami.
Děti cvičí v pondělí a středu dopoledne.
Ženy pondělí a čtvrtek vpodvečer. Do všech
uvedených cvičení se lze, po dohodě s cvičitelkami, přihlásit. Kapacita tělocvičny
a zázemí je dostatečná, místa je na Orlovně

dost. Přijďte si zacvičit. Cvičení dětí ze školy
na ulici Požární, v úterý a pátek dopoledne
skončilo. Děkujeme zástupcům ze ZŠ Měšťanská za důvěru a těšíme se na další cvičení
v novém školním roce.
Úspěšně také skončilo saunovací období.
Počasí je nevyzpytatelné, teplé dny některé
saunaře odrazovaly, ale celkově byla spokojenost na obou stranách. Nová sezona začne
v říjnu 2014.
Cvičení kulturistů vždy hodnotíme, že probíhá ke spokojenosti všech, co chtějí zpevnit
a zušlechtit své tělo, posílit svalstvo a svým
způsobem si odpočinout. Letos se musíme
zmínit o soutěži Masters České republiky
v kulturistice a dalších disciplínách, které
proběhlo v květnu v Praze. Za naši TJ Holásky se zúčastnil dlouholetý člen a vedoucí oddílu kulturistiky pan Zdenek Gehringer /viz
foto/. V kategorii nad 60 let skončil v celorepublikovém zastoupení na pěkném 5. místě.
Gratulujeme a věříme, že jeho účast a umístění povzbudí další členy oddílu k jeho napodobení. Ještě jednou dík za reprezentaci.
Oddíl stolních tenistů hodnotíme pravidelně vypočítáváním úspěchů, dnes tomu
není jinak. Skončená sezona byla úspěšná
jako předešlá. Do nové sezony 2014-2015
postoupila do vyšších soutěží 4 družstva.
Družstvo A, C, D a G. Tato postoupila již
v předešlé sezoně, a tak byla obava, zda
se udrží. Pravdou je, že překvapili a opět
postoupili. Suverénně si vedlo družstvo A,
sehráli 22 utkání a 22x zvítězili. Hlavní dík

patří hráčům Petr Babák a Jiří Palbuchta, ale
i ostatním. Z našich bývalých žáků, kteří již
nesplňují žákovský věk, a zbývajících žáků
jsme utvořili další H družstvo a přihlášeni
jsou mezi dospělé do městské soutěže V.
Největší vzestup výkonnosti z mladých hráčů jsme zaznamenali u - Škvařil Petr, Vysloužil Jan, Vysloužil Vítězslav, Špondr Martin,
Schockherr Eda, Nejezchleb David, Klement
Milan a Bišof Pavel.
Co nakonec našeho příspěvku? Přijďte
na Orlovnu, ať za zábavou nebo posezením
v naší restauraci, předzahrádka je připravena a sortiment jídel a dalšího občerstvení
vás a vaše děti určitě uspokojí. No a vy všichni co sportujete, rádi si zacvičíte, zatrénujete, odreagujete se od problémů, přijďte také.
Určitě se domluvíte s cvičitelkami a trenéry.
Brzy začnou prázdniny a doba dovolených. Všem přejeme hodně zdraví, nabrání
nových sil, relaxaci a odpočinek. Na shledanou na Orlovně.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

Poděkování
Děkuji všem občanům naší městské části Brno-Tuřany za pomoc
při sběru víček od PET lahví pro
nemocného Pavlíka z Brna. Podařilo se zatím s Vaší pomocí
sesbírat víčka na zakoupení speciálního postroje, který chlapec
potřebuje k pohybu a nyní je ještě potřeba zajistit peníze na rehabilitaci. Sbírka proto pokračuje i nadále a je rozšířena o sběr
kovových víček od skleněných
lahví. Sbírka je pořádána ve spolupráci s firmou HOTTECH, s.r.o.,
která má na svých internetových
stránkách zveřejněno přesně
jaká víčka se sbírají.
Víčka je možno nosit do Železářství Tůma, Tuřanské nám.
Všem za tuto pomoc děkujeme.
Antonie Drysková
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Dobrý den,
dovoluji si oznámit zĜízení nové prestižní soukromé mateĜské školy Štístko v BrnČTuĜanech. S dČtmi pracují kvalifikovaní pedagogiþtí pracovníci s praxí.
MŠ Štístko nabízí
nadstandardní výchovnČ vzdČlávací program pro dČti od 2 let
provozní dobu - 6:30 - 18:00 hodin
služby dopravy dČtí do MŠ a zpČt domĤ
noþní hlídání dČtí nejen pro pĜihlášené dČti k denní docházce
klub pro maminky s dČtmi - Žabiþka
prázdninový provoz nejen pro pĜihlášené dČti
Naší snahou je vycházet vstĜíc dalším pĜáním a potĜebám rodiþĤ þi zákonných zástupcĤ
dČtí. Veškeré prostory, zaĜízení a vybavení školy vþetnČ výchovnČ vzdČlávacího
programu splĖují zákonné požadavky pro pĜedškolní vzdČlávání v ýR.
PĜijímáme dČti pro bČžný provoz mateĜské školy i pro provoz prázdninový.
Informace: www.ms-stistko.cz a dotazy: reditelka@ms-stistko.cz

PĜejeme všem krásné léto a veselé prázdniny!
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Informace petičního výboru
a Občanského sdružení Holásky
V souvislosti s Novým občanským zákoníkem
se mění název z Občanského sdružení Holásky, o.s. na Spolek ochrany životních hodnot
v Holáskách. Stanovy i priority zůstávají nezměněny.
Odbor stavební a technický Úřadu městské
části Brno–Tuřany vydal stavební povolení
na stavbu „Technické infrastruktury v lokalitě
Brno Tuřany – Holásky“. Jedná se o místní komunikaci, vjezdy, parkovací stání, chodníky,
průlehy a terénní úpravy v lokalitě „U potoka“.
Námitkám účastníků řízení týkajících se mimo
jiné např. nerespektování norem při zúžení
chodníku nebo nedodržení minimálního odstupu komunikace od hranic pozemku nebylo
vyhověno. Z toho důvodu není vyloučeno další odvolací řízení. Stavební povolení do uzávěrky Listů nenabylo právní moci.

Od počátku roku 2014 plynule probíhá revitalizace zeleně Chráněné přírodní památky
Holásecká jezera podle "Plánu revitalizace Holáseckých jezer". Projekt financuje Magistrát
města Brna, metodické řízení podléhá Odboru životního prostředí, realizaci provádí firma
Veřejná zeleň města Brna. V letošním roce byly
odborně ošetřeny vrby hlavatice a byla zahájena náhradní výsadba sazenic za dříve asanovanou zeleň.
Práce budou probíhat po celý rok, především
v bezprostředním okolí největší nádrže "Opleta".
Náš Spolek podal již dříve písemnou žádost
na Krajskou hygienickou stanici v Brně na prošetření hlučnosti leteckého provozu v okolí
letiště Brno-Tuřany. Podnětem byla řada stížností občanů na hlučnost letadel, zvláště při

nedodržování letových drah vytyčených pro
jednotlivé letové koridory. Krajská hygienická
stanice zajistila dlouhodobé hlukové měření prostřednictvím odborné firmy Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě. V dopise ze dne
31.3.2014 nám KHS sděluje, že: „bylo zjištěno
nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č.272/2011“. Přesto
se domníváme, že periodicky dochází k překračování aktuálních hladin hluku, především
v souvislosti s provozem proudových letadel
a výcvikem startu a přistávání letadel o víkendech. Také provoz malých sportovních letadel nerespektující jakékoliv stanovené letové
dráhy nepřispívá k pohodě a zhoršuje životní
prostředí v okolí Holásek, Tuřan a Brněnských
Ivanovic.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Moje náměstí – studenti v Brně hodnotí kvalitu náměstí
Projekt Moje náměstí vznikl v roce 2013 jako
školní práce na půdě Fakulty architektury
Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se
všeobecným hodnocením kvality náměstí. Tým
studentů pod vedením zkušených pedagogů
navrhl způsob, jak co nejobjektivněji a přitom
jednoduše vyhodnotit silné a slabé stránky
jednotlivých náměstí. Výsledky hodnocení
potom pomáhají při hledání různých možností
zvýšení jejich kvality.
Projekt se skládá ze čtyř základních částí:
Sběr informací o náměstích
Prvním krokem bylo vytvoření seznamu všech
brněnských náměstí. K nim byly shromážděny
základní informace, zahrnující příslušnost
k městské části, dobu vzniku a případně rok
poslední revitalizace, charakter náměstí,
jeho funkci a význam v rámci města. K těmto
informacím budou postupně doplňovány
odkazy na projekty zabývající se revitalizací
jednotlivých náměstí.
Hodnocení kvality náměstí
Druhou částí projektu je hodnocení
kvality náměstí z hlediska jejich statických

charakteristik. Byla vytvořena všeobecně
využitelná metodika pro hodnocení náměstí,
zaměřující se na hodnocení kvality na základě
relativně neměnných prvků, jako jsou
např. rozměry a kvalita povrchů chodníků,
přítomnost či nepřítomnost bariér pro chodce,
mobiliář a jeho využitelnost, vybavenost, či
lidské měřítko a mnoho jiných. Snahou bylo
sestavit kritéria hodnocení co nejobjektivnější,
aby výsledky byly srovnatelné, bez ohledu
na hodnotitele, místo, nebo čas hodnocení, při
zachování jednoduchosti metodiky. Stejným
způsobem je tak možné hodnotit kvalitu
náměstí jak v Brně, tak v kterémkoliv jiném
městě.
Hodnocení reálného využití náměstí
Třetí částí projektu bude analýza dynamických
charakteristik náměstí, tedy aktivit a chování
lidí ve veřejném prostoru, toho jak lidé
reagují na statické prvky náměstí a na jejich
vybavenost. Hodnocení bude probíhat na jaře
2014 a bude vycházet z metodiky použité
Nadací Partnerství pro analýzu chování
chodců na Zelném trhu v roce 2008.

Dotazníkové šetření
Poslední, ale neméně důležitou částí projektu,
je dotazníkové šetření. Krátký dotazník je
připojen ke každému náměstí na webu
projektu
mojenamesti.com.
Výsledky
dotazníkového šetření pomohou porozumět
tomu, jak vnímají náměstí jejich skuteční
uživatelé, kteří zde bydlí, pracují, nebo zde
tráví svůj volný čas.
Porovnání výsledků jednotlivých částí projektu
by mohlo přinést nový pohled na veřejná
prostranství, jejich fungování a kvalitu. Už
současné výsledky nám pomáhají lépe vnímat
prostředí kolem nás a všímat si jevů, které nám
běžně unikají.
Cílem projektu rozhodně není odsuzování
náměstí, která nesplňují všechna kritéria
hodnocení. Ta byla nastavena podle
předobrazu „ideálních“ náměstí, jaká známe
např. z Itálie. Náměstí v našich podmínkách
nemají jednotný charakter jako ta v Itálii,
proto nemohou dosáhnout stejných kvalit.
Přesto je rozhodně co zlepšovat a hodnocení
nám může pomoci při hledání způsobů jejich
dalšího vývoje.
Mezi hlavní cíle projektu patří:
- vývoj metodiky hodnocení veřejných
		prostranství
- odhalení silných a slabých stránek
		 jednotlivých náměstí v Brně
- shromáždění informací o brněnských
		 náměstích na jednom místě
- zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti
- rozpoutání diskuze, zlepšení komunikace
		 mezi občany, odborníky a veřejnou správou
Více informací o projektu:
http://www.mojenamesti.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/mojenamesti
Pavla Kilnarová, Lidická 53, Brno
kil.pavla@gmail.com, 721226619
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Generál Emil Boček
Ve čtvrtek 8. května u příležitosti výročí
konce

druhé

světové

války

jmenoval

prezident Miloš Zeman nové generály.
Do

generálských

hodností

prezident

jmenoval i tři vojenské veterány, kteří se
účastnili bojů v druhé světové válce. Jedním
z nově jmenovaných byl i tuřanský rodák

"Pro nechodící 83 letou
dámu z Domova pro seniory v Tuřanech hledáme člověka, který bydlí v blízkosti,
pravidelně by docházel dělat společnost, vozil ji na vozíku ven a chtěl by si trochu
přivydělat. 737 11 06 67."

Emil Boček, který byl příslušníkem 310.
a 312. perutě Britského královského letectva.
Blahopřejeme jménem spoluobčanů MČ
Brno-Tuřany panu brigádnímu generálovi
Emilu Bočkovi k takto vysoké vojenské
hodnosti a přejeme pevné zdraví.
Michal Krátký, místostarosta

SK TUŘANY
Jak u nás bývá poslední roky zvykem, uzavřeli jsme v polovině června rušnou fotbalovou
sezonu mezinárodním turnajem starších přípravek. Letos se již 11. ročníku Tuřany Cupu
zúčastnilo 19 týmů z celé České republiky
a Slovenska. Za optimálního počasí a bouřlivé sportovní atmosféry se od sobotního rána
až do večera válčilo na třech hřištích, nejprve
v základních skupinách a poté ve skupinách
o celkové umístění. Nakonec si bronz odvezli
kluci Sparty Praha, stříbrné medaile se na krku
leskly mladým fotbalistům Spartaku Trnava
a nejvýše na bednu vítězů vystoupali hoši z AS
Trenčín.
Po této vydařené akci se uskutečnila podobně povedená zábava, která byla odměnou
všem organizátorům turnaje, členům klubu
a jeho příznivcům.
Fotky z turnaje 14. 6. lze najít na www.sk-turany.cz.
Za SK Martin Horákovský

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.
Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. nabízí
pomoc lidem se závislostí na alkoholu a jejich
blízkým. V Brně působí již více než deset
let a za tu dobu využily jeho služeb stovky
lidí. Služby Lotosu se neustále rozvíjejí, aby
pokryly široké spektrum témat, které jeho
klienti obvykle řeší. Jejich současnou podobu
shrnuje ředitelka sdružení Radka Kasanová:
Psychologické poradenství těm, kteří se
potýkají s nadměrným pitím, či závislostí
na alkoholu. Pomáháme lidem zorientovat
se v jejich aktuální situaci a zvolit si vhodné
následující kroky. Totéž nabízíme těm, které
tíží nadměrné pití jejich blízkého člověka.
Lidem, kteří mají zájem o pravidelnou
a dlouhodobou podporu nabízíme podpůrné
skupiny. Jsou to pravidelná setkání lidí se
závislostí na alkoholu, kteří mají motivaci
zůstat střízliví. Na skupině mají příležitost sdílet
své zkušenosti se střízlivěním, řešit aktuální
témata, či se dále rozvíjet a osobnostně růst.

Zároveň všem klientům nabízíme pomoc
s řešením mnoha praktických otázek.
Pomáháme
s
nalezením
vhodného
zaměstnání, s řešením aktuálních problémů
v oblasti dluhové, sociální, bytové a právní
v Centru poradenství a prevence.“
Přesto, že problémy s pitím se objevují
u mnoha lidí (některé studie hovoří dokonce
o 10% dospělých, kterým pití alkoholu
pravidelně způsobuje problémy), většina
z nich nikdy žádné služby nekontaktuje. „Lidé
si často nejsou jistí, jestli je situace už tak vážná,
že by se měli někam obrátit o radu, nebo jestli
se s tím dá vůbec něco dělat. Mnoho lidí vidí
podobné chování ve svém okolí a řekne si,
že to nebude tak vážné, když jiní lidé to mají
stejně a fungují tak. Pak je velké procento
těch, kteří se za své pití stydí tolik, že se raději
nikam neozvou,“ popisuje situaci Kasanová.
Co by ředitelka Lotosu poradila těm, kteří
s kontaktováním služeb Lotosu váhají? „Pokud

si lidé nejsou jistí, jestli jsou naše služby
právě pro ně, i to je důvod, proč se nám
ozvat. Společně můžeme zjistit, které služby
by pro ně byly nejvhodnější, případně jim
rádi doporučíme jiné služby, které by pro ně
byly v jejich situaci užitečné. Když si člověk
není jistý, vždy je lepší se ozvat a nakonec
zjistit, že je vše v pořádku, než odkládat
řešení ve chvíli, kdy je ho potřeba. Služby
Centra poradenství a prevence a podpůrné
skupiny poskytujeme bezplatně, takže není
třeba se obávat, že na ně člověk nebude mít“.
Psychologické poradenství je zpoplatněno
částkou 200 Kč za hodinové sezení.
Kam se lze ozvat:
Psychologické poradenství a podpůrné
skupiny: Mgr. Ludmila Kymličková,
kymlickova@lotos-brno.cz, tel. 775 107 455
Centrum poradenství a prevence: Mgr. Iveta
Šedová, DiS., sedova@lotos-brno.cz, tel.
739 060 350
Vše najdete též na: www.lotos-brno.cz

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

NABÍZÍ:
•• servis plynových kotlů všech
typů a značek
•• důkladné pravidelné roční
prohlídky a vyčištění kotlů
•• mechanické a chemické čištění
sezónní i mimo sezónu
•• odborné seřízení plynových
spotřebičů
•• moderní diagnostika pro
všechny plynové spotřebiče
•• vystavení písemné revizní
zprávy
•• váš plynový kotel bude vždy
v dobré kondici
•• uvádění plynových kotlů
do provozu i po delší odstávce
•• poskytnutí plné záruky
i v případě vámi zakoupených
kotlů
•• rekonstrukce spalinových
cest v případě výměny kotle
elektroinstalace a revize
elektroinstalací
•• opravy a revize hromosvodů
•• revize plyn, měření a regulace,
voda,plyn, topení

Stavba krbů
a komínů,
zapojení
kamen
do komínů,
kompletní
realizace.
Ing. Miroslav
Skutek, tel.:
728 330 840

vážím si zákazníků a práce mě
baví,vše dělám s nadšením,
příznivé ceny, stejné v sezóně
i mimo sezónu a bohaté
zkušenosti

www.elpema.webnode.cz

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

číslo 3 | červen 2014 11

Listy vydává MČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, e-mail: info@turany.cz, reg. č. MKČR ER 12168 (R 19/92). Řídí redakční komise. Redakční komise si vyhrazuje právo vybrané
příspěvky dle potřeby krátit a upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pracnost inzerátů a reklam a za případné jimi
způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Sazba, grafická úprava a tisk: Polygra a.s., Palackého třída 150, 612 00 Brno. Ročník: XXIII, číslo 3.
Náklad: 2200 výtisků. Zdarma. Uzávěrka příštího čísla je: 1. září 2014.

