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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v předvánočním vydání Listů, které k Vám
přichází v čase adventu, chci jen krátce komentovat probíhající dostavbu kanalizace
v naší městské části.
Dostavba je v plném proudu a přináší nám
občanům někdy větší a jindy menší problémy. Jak stavba probíhá, vidíte sami a musím
konstatovat, že harmonogram výstavby je až
na malé odchylky v podstatě dodržován. Každá stavební akce takového rozsahu přináší
nepříjemnosti okolí, kterého se nějakým způsobem dotýká. Samozřejmě chápu všechny,
kteří jsou s určitými věcmi nespokojeni, ať už
jde o plné kontejnery či špatné parkování a dostupnost domů, ale jsem přesvědčen o tom, že
výsledek dostavby kanalizace a zvláště pak
nové chodníky a komunikace povedou k celkovému zlepšení. Jak toto zlepšení vypadá se
můžete přesvědčit na snímcích z Tuřanského
náměstí nebo na vlastní oči. Na snímcích je
vidět výrazné zlepšení proti původnímu stavu.

Je však třeba si uvědomit, že nové komunikace
a chodníky v plánu na dostavbu kanalizace nebyly. To, že nyní dochází k jejich vybudování, je

především zásluhou statutárního města Brna
a vedení radnice. Určitě Vás napadá myšlenka,
jak bude stavba probíhat o Vánocích. K zajištění svátečního klidu bude dostavba kanalizace
kolem 20. prosince zakonzervována až do začátku nového roku a počátek jejího pokračování bude záviset také na klimatických podmínkách. I výstavba komunikací bude přerušena
a začne též později v závislosti na počasí.
Pro Vaši informaci ještě uvádím, že harmonogram výstavby a jeho aktualizace je zcela
v kompetenci zhotovitelů stavby kanalizace
a komunikací. Městská část hraje roli zprostředkovatele informací od zhotovitelů. Tyto informace bezprostředně a průběžně umisťujeme
na www.turany.cz v sekci aktualit a na úřední
desce. V době vydání Listů bude na této webové adrese nová aktualizace harmonogramu
výstavby.
Na závěr dnešního slova starosty mi dovolte,
abych Vám za sebe a zaměstnance úřadu popřál krásné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku 2013.
Aleš Jakubec, Váš starosta

První přímé volby prezidenta ČR
OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta
republiky
Starosta městské části Brno-Tuřany
podle § 34 odst.1 a § 34 odst.3 zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 od 14 hodin do 22
hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 hodin
do 14 hodin, případné II. kolo ve dnech 25.
a 26. ledna 2013.
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2. Místa konání volby prezidenta republiky
na území MČ Brno-Tuřany:
Volební okrsek č. 338 Brněnské Ivanovice: ZŠ Měšťanská 21 ( jídelna )
pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu: Glocova sudá, Ivanovické
nám., Jahodová, Jiřinová, Jubilejní, Kaštanová 1 – 132, Kaštanová 134 – 140, Kaštanová
142 do konce. Měšťanská lichá, Kudrnova, Petlákova, Pastevní, Popelova od č. 2 - 30 sudá,
Písečná, Rolencova 60 – 79, Ráječek, Sladovnická, Saidova, Tuřanská 2 – 38 sudá, Tuřanská
1 – 41 lichá, U Lípy Svobody, U Lesíčka, Vyšehradská, Votroubkova, Zezulova 45 do konce,
Zezulova 1 - 43
Volební okrsek č. 339 Holásky: ZŠ Požární
1 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Javorová, Ledárenská, Na Hrázi,
Na Návsi, Nenovická, Pěnkinova, Popelova od č.
30a až do konce, Požární, Prodloužená, Rolencova 1 – 59, U Potoka, V Aleji, V Pískách,
V Tišině, Widmanova, Zahrádky, Závětrná

Volební okrsek č. 340 Tuřany: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Chrlická,
Dvorecká, Hanácká 1 –10, Hasičská, Honební,
Režná, Heřmánkova, Moravská, Myslivecká,
Pratecká, Růžová, Sokolnická, Střížova, Špirkova, Tuřanské náměstí, Východní
Volební okrsek č. 341 Tuřany: ÚMČ Brno –
Tuřany, Tuřanské nám. 1
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Farní, Farského, Evropská, Medkova, Glocova lichá, Hanácká 11 do konce,
Haraštova, Holásecká, Jedounkova, Malínská,
Karkulínova, Podlipná, Měšťanská sudá, Revoluční, Přichystalova, Šípková, Rolencova 80
do konce, Tuřanská 40 do konce sudá, Švédská, Tuřanská 43 do konce lichá, Ulice 1. května, Uhýrkova, Vítězná,
Zezulova 44
Volební okrsek č. 342 Dvorska: Zapletalova 67 pro oprávněné občany s adresou místa
trvalého pobytu: Vlčkova, Výsluní, Zapletalova
Pokračování na str. 7

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany: 13. 12. 2012 v 18 hodin na radnici
Rada na 53. schůzi dne 18. 7. 2012:

- doporučila Zastupitelstvu schválit návrh
obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna,
- schválila provedení vjezdové brány na ulici Hanácké a osazení radaru na měření
rychlosti vozidel firmou AŽD Praha s.r.o.,
Praha za cenu 116 136 Kč,
- souhlasila se zvláštním užíváním malého
parkoviště pod radnicí včetně chodníku
podél domů z důvodu výměny NTL plynovodu, vč. plynovodních přípojek v termínu
od 6. 8. 2012 do 15. 10. 2012; požádala, aby
investor projednal a odsouhlasil s vlastníky
dotčených provozoven náhradní způsob
zásobování po dobu zvláštního užívání.

Rada na 54. schůzi dne 9. 8. 2012:

- schválila výkon TDI na rekonstrukci hřiště
a odvodnění budovy MŠ Holásecká Ing. Hanou Tupou, Kuřim za cenu 24 500 Kč,
- schválila rekonstrukci kotelny, hřiště a odvodnění budovy MŠ Holásecká dle nabídky
firmy WALER, spol. s r.o., IČ 25309536, Brno
v ceně 2 911 405 Kč,
- schválila výkon TDI na rekonstrukci kotelny budovy MŠ Holásecká společností
MIX MAX Energetika s.r.o., Brno za cenu
19 860 Kč,
- schválila nabídku Ing. arch. Borise Medka,
Brno na výkon autorského dozoru projektanta na vyžádání investora při provádění
rekonstrukce hřiště v MŠ Holásecká, Brno
za cenu 250 Kč/hod.

Rada na 55. schůzi dne 16. 8. 2012:

- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Malínské, s částečnou uzavírkou ulice Špirkovy
a požaduje dodržení dopravního značení
pro objízdnou trasu tranzitní dopravy,
- nesouhlasila s výstavbou vykrývače WIFI
signálu na střeše budovy ZŠ Měšťanská 21,
Brno společností JaroNet s.r.o., Jaroměřice
nad Rokytnou,
- souhlasí se zněním Podpisového řádu Úřadu městské části Brno-Tuřany.

Rada na 56. schůzi dne 29. 8. 2012:

- schválila zvýšení hodnoty daru jubilantům z částky 350 Kč na částku 400 Kč a změnu formy daru z poskytování dárkových potravinových balíčků na dárkové poukázky
od 1. 10. 2012,
- schválila cenovou nabídku společnosti
JKV Opava s.r.o. na kompletní výměnu LED
diodového kabelu a lišt na kapličce v Holáskách a obnovení dvouleté záruky za cenu
18 762 Kč,
- schválila cenovou nabídku společnosti
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MT Pracovní plošiny Brno, Miroslav Trtil,
Modřice na pronájem plošiny na opravu vánočního osvětlení na kapličce v Holáskách
za cenu 5 800 Kč,
- souhlasila s nabídkou firmy Kodastav
s.r.o., Brno na vyčištění Tuřanského potoka
v místě mostku přes potok při ulici Růžové v ceně do 20 tis. Kč, na vyčištění pásové vpusti v ulicích Zapletalova a Vlčkova
v ceně do 40 tis. Kč, na terénní úpravy pozemku p.č. 888/1, k.ú. Brněnské Ivanovice
v ceně do 10 tis. Kč, na instalaci odpadkového koše na zastávku MHD na ulici Popelově v ceně do 7 tis. Kč, opravu betonového
sloupku na ulici Kaštanové v ceně do 8 tis.
Kč,
- souhlasila se záměrem výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 2244, k.ú. Holásky v prodloužení ulice Ledárenské,
- souhlasila se záměrem rekonstrukce, nadstavby a změny užívání haly na pozemcích
p.č. 1479/19, 1479/67 a 1479/63, k.ú. Brněnské Ivanovice v areálu LEIS na Kaštanové,
- souhlasila s instalací fotovoltaických elektráren na budovy na pozemcích p.č. 76/14,
76/11, k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 180/1,
181, k.ú. Tuřany (ABT),
- doporučila pronájem pozemku oplocené
části p.č. 1383/4 díl G k.ú. Brněnské Ivanovice,
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé, Kuřim na provedení stavebně technického
průzkumu a hodnocení stavu budovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodové v ceně
10 000 Kč,
- souhlasila s umístěním dvou staveništních
buněk firmy Skanska na zpevněné ploše
vedle pekárny po dobu rekonstrukce komunikací.

Rada na 57. schůzi dne 12. 9. 2012:

- navrhla Radě města Brna přiznání odměny
ředitelce ZŠ Brno, Měšťanská 21, PhDr. Boženě Küfhaberové, Ph.D. a ředitelce MŠ
Brno, Holásecká 11, Jaroslavě Foltánové
za splnění mimořádného pracovního úkolu
za II. pololetí školního roku 2011/2012 (aktivní spolupráce při zajišťování oprav a rekonstrukcí na budovách),
- uložila úřadu zahájit řízení k odstranění neprovozovaného novinového stánku
na Ivanovickém náměstí.

Rada na 58. schůzi dne 26. 9. 2012:

- souhlasila s obsahem vyzývacích podmínek a schválila text návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele na provedení opravy podlahy budovy hasičské zbrojnice SDH Holásky,
ul. Javorová v Brně, uložila úřadu vyzvat
k podání nabídky tyto subjekty:
- PSK Brno s.r.o., IČ 60724463, Kabátníkova
2, Brno
- KVADROS a.s., IČ 26240360, Kšírova č.p.
385/120, Brno
- MOTeC, spol. s .r.o., IČ 47903392, Slunečná
4, Brno

- souhlasila s prodloužením lhůty pro dokončení druhé části díla „MŠ Holásecká,
rekonstrukce kotelny, hřiště a odvodnění
školy“ do 31.10.2012,
- schválila montáž a demontáž vánočního
osvětlení v sezóně 2012 - 2013 společností Technické sítě Brno v ceně do 40 000 Kč.
Vánoční osvětlení v MČ bude v termínu
od 30.11.2012 – 7.1.2013.
schválila
provedení
montáže
do 30.11.2012 a demontáže po 7.1.2012
vánočního osvětlení balkónu radnice Jiřím
Krejčím, Brno za celkovou cenu 700 Kč,
- souhlasila s uzavírkou ulice Šípkové a ulice Podlipné v prostoru před provozovnou
SEAT za předpokladu zachování jednoho
příjezdu na parkoviště mezi ulicemi Podlipnou a Farní u restaurace Beseda.

Rada na 59. schůzi dne 10. 10. 2012:

- vzala na vědomí žádost rodičů dětí MŠ
U Lípy Svobody 3 v záležitosti konkurzního
řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky
této MŠ podanou dne 8.10.2012,
- vzala na vědomí výsledek konkurzního
řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Holásecká 11 a navrhla Radě města Brna jmenovat do funkce ředitelky Jaroslavu Foltánovou,
- vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ U Lípy
Svobody 3 a navrhla Radě města Brna jmenovat do funkce ředitelky Bc. Andreu Bartlovou,
- schválila změnu Pravidel pro poskytování dotací MČ Brno-Tuřany na podporu kulturních, sportovních a zájmových aktivit
a na sociální činnosti,
- nesouhlasila s pokácením kaštanu rostoucího na pozemku p.č. 257/1 k.ú. Dvorska.
a uložila úřadu zajistit ořez suchých a nebezpečných větví stromu,
- souhlasila s podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
na 6 ks trnovníků bílých rostoucích na pozemku p.č. 491 k.ú. Tuřany,
- neměla námitky k záměru stavby čerpací
stanice leteckého petroleje Alfa-helicopter
Letiště Tuřany,
- souhlasila se zjednodušeným územním řízením a neměla připomínky ke stavebnímu
řízení stavby nazvané „Výrobní areál Tuřany“ Pelčák a Partner,
- nesouhlasila s vyhrazením dvou parkovacích míst na ulici Podlipné pro účely parkování zákazníků firmy Auto Pytela, SEAT
po dokončení rekonstrukce komunikace,
- souhlasila s uzavřením plánovací smlouvy
s městem Brnem o výstavbě inženýrských
sítí pro výstavbu bytových domů „Obytná
zástavba při ulicích Rolencova a Písníky
v Brně Holáskách“,
- neměla připomínky k dokumentaci pro
stavební povolení Komunikačního obchvatu Tuřan,
- vzala na vědomí Plán revitalizace HolásecZpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
kých jezer, zpracovaný společností ATELIER
FONTES, s.r.o., Brno, jehož zadavatelem byl
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí,
- souhlasila s umístěním zařízení staveniště
(2 ks staveništních buněk) na ulici Měšťanské na pozemku p.č. 3751, k.ú. Br. Ivanovice
do 30. 6. 2013. firmě Veselý s.r.o.

Rada na 60. schůzi dne 24. 10. 2012:

- projednala návrh Dohody o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku
energií pro odběrná místa městské části,
- souhlasila s uzavřením plánovací smlouvy
s městem Brnem o výstavbě inženýrských
sítí pro výstavbu rodinných domů v prodloužení ulice Myslivecké,
- schválila provedení opravy podlah v budově SDH Holásky na ulici Javorové firmou
Kvadros a.s., Železná 713/1a, Brno, za cenu
389 684 Kč,
- souhlasí s připojením se k centralizovanému zadání veřejné zakázky na nákup mobilních hlasových a datových služeb pro
statutární město Brno, městské části města
Brna a organizace města Brna,
- souhlasila s úplnou uzavírkou ulice Farní
v termínu od 25. 10. 2012 do 31. 3. 2013,
s úplnou uzavírkou Tuřanského náměstí
v termínu od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012.
- schválila nutné vícepráce úpravy dvora
a dokončení rekonstrukce oplocení BD Pastevní 1 v ceně 48 998 Kč,
- schválila provedení úpravy plochy po odstranění novinového stánku na Ivanovickém náměstí firmou Kodastav s.r.o., za cenu
45 948 Kč,
- souhlasila s nabídkou firmy Josef LEIB-

NER, Uhýrkova č.p. 698/10, Brno na provedení opravy fasády MŠ Holásecká za cenu
118 464 Kč.

Rada na 61. schůzi dne 29. 10. 2012:

- schválila nutné vícepráce v ceně
210 358,75 Kč a souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12-01-08 se zhotovitelem stavby Radnice, úpravy dvora,
spočívajícím v navýšení celkové ceny díla
o částku 210 358,75 Kč a ve změně lhůty
k dokončení díla do 30. 11. 2012.

Zastupitelstvo na 15. schůzi dne 13. 9.
2012:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za období
1-6/2012,
- schválilo rozpočtový výhled městské části
Brno-Tuřany na období 2014 – 2019,
- souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Brna,
- nedoporučilo prodej částí pozemků p.č.
49/65 a p.č. 50/2 v k.ú. Brněnské Ivanovice,
ale doporučuje jejich pronájem,
- doporučilo prodej pozemku p.č. 1374/2
k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti BAURO, s.r.o., Havránkova 30/11 Brno.

Zastupitelstvo na 16. schůzi dne 25. 10.
2012:
- nedoporučilo směnu pozemků v k.ú. Holásky p.č. 2365, 2369 a 2371 ve vlastnictví
společnosti KOMFORT,a.s. a pozemků p.č.

2368 a 2370 ve vlastnictví společnosti KOMFORT - Jezera, s.r.o. za pozemky části p.č.
2364, 2363, 2362/2 a 2362/1 ve vlastnictví
města Brna; ZMČ Brno- Tuřany naopak doporučilo pozemky ve vlastnictví města Brna
využít například pro plánovanou výstavbu
domů s pečovatelskou službou,
- zavázalo se k vytvoření pracovní skupiny
složené z koaličních i opozičních zastupitelů (odbornosti blízké územnímu plánování), která bude mít na starosti oslovit zadavatele územní studie s žádostí o zapojení se
do procesu pořízení této studie (zejm. vyžádání a možnost připomínkování zadání
studie, zajistit u zadavatele možnost připomínkování územní studie před dokončením
– převzetím odběratelem), a která se bude
aktivně zabývat danou problematikou
a bude včas informovat občany a zastupitele MČ Brno-Tuřany o procesu a vývoji pořizování této studie (Územní studie – Umístění veřejného logistického centra – lokalita
u letiště Brno-Tuřany ),
- souhlasilo s předloženým návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů,
- doporučilo koupi ideální poloviny pozemku p.č. 833 k.ú. Brněnské Ivanovice,
- doporučilo nabytí ideálních čtvrtin pozemků p.č. 3833 a 4143 v k.ú. Tuřany
do vlastnictví města Brna,
- doporučilo prodej pozemku p.č. 463 v k.ú.
Dvorska, s výjimkou rezervy pro budoucí
komunikaci (8m).
Více na www. turany.cz

KAŠTÁNEK 2012 - POMOC ZVÍŘATŮM

V říjnu se naše škola zúčastnila akce Kaštánek 2012 - pomoc zvířatům. Jak již název napovídá, měli jsme za úkol sesbírat co nejvíce čerstvých
kaštanů a pomoci tak zabezpečit krmivo pro spárkatou zvěř v Orlických horách pro období zimních měsíců. Zadaného úkolu jsme se zhostili
na výbornou. Podařilo se nám shromáždit 950 kg kaštanů. Největší zásluhu na tomto počinu mají zejména fotbalové třídy 7.C (160,5 kg) a 9.C (95
kg), které v celkovém pořadí obsadily 1. a 2.místo. Velké poděkování mysliveckého sdružení Hubert a Hubertus, zaslané naší škole, bylo velmi
milým projevem a přispělo k rozhodnutí o naší příští účasti.							
Lucie Kučerová

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI

číslo 5 | prosinec 2012 3

Komunální odpad – změna místního poplatku
INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní
hranice části poplatku, která je stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu.
Z důvodu uvedené změny legislativy
bylo nezbytné, aby město Brno vydalo
novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
v opačném případě by se současná obecně
závazná vyhláška č. 18/2012 stala neaplikovatelnou a město Brno by nemohlo podle této vyhlášky od 1. 1. 2013 poplatek vybírat. Návrh nové obecně závazné vyhlášky
(s následně popsanými změnami) projednala a schválila dne 31.10.2012 Rada města
Brna a dne 6.11.2012 schválilo Zastupitelstvo města Brna.
S účinností od 1.1.2013 přinese obecně
závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku:
1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města
Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově:
a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen přechodný pobyt
v obci na dobu delší než 90 dnů,
b) fyzické osoby, které podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
c) fyzické osoby, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou

k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu.
2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu
stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013; sazba poplatku
se skládá ze dvou částek:
a) z částky s horní zákonnou hranicí až
250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok
(stejně jako v uplynulých letech) a
b) z částky stanovené podle skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna
na sběr a svoz v předchozím roce ve výši
180 598 000,- Kč a počtu poplatníků
424 894, činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku 425,- Kč na poplatníka.
3/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků:
a) vlastníci staveb určených k individuální
rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví
takové stavby, a kteří současně mají trvalý
pobyt na území města (doposud byli osvobozeni od placení poplatku vážícího se
ke stavbě všichni vlastníci staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci bez
rozdílu),
b) nezletilé fyzické osoby, které jsou
na základě rozhodnutí soudu umístěny
v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném
zařízení.
4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku
existenci skutečností mající za následek
vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení
poplatku, je nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně
po dobu delší 3 měsíců, všem vlastníkům
zpoplatněných nemovitostí a nezletilým
poplatníkům, resp. jejich zákonným zástupcům, kteří jsou osvobozeni od placení poplatku z důvodu jejich umístění v zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
či obdobném zařízení.
5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zá-

stupce za zaplacení poplatku v případě,
že je poplatník v době vzniku poplatkové
povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek
zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich.
Dle zákona o místních poplatcích lze tuto
společnou odpovědnost aplikovat až na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013
a následující.
S účinností od 1. 1. 2013 se v oblasti správy poplatku nemění:
1/ poplatková povinnost pro všechny
fyzické osoby mající na území města Brna
trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto
osoby zůstávají i nadále poplatníky),
2/ splatnost poplatku je stanovena
pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum
31. 5. 2013 pro poplatkové povinnosti
vzniklé v období od 1. 5. do 31. 12. je poměrná část poplatku splatná do posledního
dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku
poplatkové povinnosti,
3/ osvobození těchto skupin poplatníků:
a) fyzické osoby, které mají místo trvalého
pobytu na úředních adresách,
b) třetí a další dítě, které žije ve společné
domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném
kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,
4/ zvýšení poplatku, které může činit až
trojnásobek včas nezaplaceného poplatku
nebo jeho části, a které je příslušenstvím
poplatku.
5/ číslo účtu 156304/5400, variabilní
symbol je rodné číslo poplatníka; úhradu
převodem z účtu rozhodně doporučujeme
při platbě poplatku v roce 2013.
Kde najdete podrobné informace?
Osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky
na 542174304, 542174308-10,54217431820,542174322, prostřednictvím e-mail pošty: odpady@brno.cz; stránky www.brno.cz/
odpady budou průběžně aktualizovány.
Máte-li zájem o podávání informací prostřednictvím e-mailu, můžete se
na našich webových stránkách zaregistrovat.
Magistrát města Brna,
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků
za komunální odpad

Miniškolka Krteček
Štefáčkova 15, Brno-Líšeň

Provoz: celodenní hlídání
polodenní hlídání, hodinové hlídání.
Tato školička je vhodná pro děti
od 9 měsíců do 4 let.
http://mskrtecek.unas.cz
tel.: 732 343 989, mskrtecek@seznam.cz
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SVĚT ELEKTRA U NÁS
27. září t. r. proběhla vernisáž další z řady
výstav, pořádaných spolkem Rozmarýnek
v našem Kulturním centru městské části BrnoTuřany, pod názvem „Svět elektra u nás“.
Výstava nás zavádí do 20. let minulého
století, kdy poprvé lidé v Tuřanech
slyšeli v přímém přenosu mluvit někoho
vzdáleného stovky kilometrů. Nejprve to
bylo prostřednictvím prvních primitivních
krystalových přijímačů a zanedlouho poté
pomocí prvních rozhlasových přijímačů,
osazených
skleněnými
vakuovými
elektronkami, tzv. lampami.
Tento vývoj byl tak rychlý, že bychom
některé dobové fotografie rozhlasových
a gramofonových skříní rozhodně časově
nezařadili do doby před druhou světovou
válkou.
A nebyly to jen novinky z oblasti
audiotechniky. Celý vývoj elektrických
součástí a výrobků se tak stupňoval, že mnohé
tehdejší výrobky jsou dodnes používány

buď v původní nebo v technicky vylepšené
podobě.
Na výstavě je jeden exponát, který je možno
považovat za kuriosní. Je to elektrické dynamo
na jízdní kolo – zdroj elektřiny pro reflektory
kol. Tento přístroj, který se více než půl století
vyráběl a používal po celém světě, má původ
u nás v Tuřanech. Princip výroby elektrického
proudu si nechal již ve dvacátých letech
patentovat jeden ze synů pana Rudolfa Juráka
- který v Tuřanech zavedl výrobu třífázových
elektromotorů – pan Ladislav Jurák a který
jeho výrobu zaváděl i mimo hranice první
republiky. Původní patentované elektrické
dynamo na jízdní kolo je pod původním
označením KING také součástí expozice.
Dnes je elektrické dynamo na jízdních
kolách nahrazeno různými elektronickými
blikači napájenými bateriemi, takže mnozí
z nejmladší generace by ani nevěděli kam
a jak dynamo na jízdní kolo umístit.
Druhý z bratrů Juráků Jaroslav rozšířil

VÝZVA sdružení ROZMARÝNEK

Vážení příznivci výstav v Kulturně společenském centru
MČ Brno-Tuřany!
Na začátek příštího roku připravujeme výstavu s názvem
„SKRYTÉ UMĚNÍ Z PAMÁTNÍČKŮ“.
V památníčcích si skoro každý z nás nechával od příbuzných, kamarádů ze školy, či oblíbených učitelů zvěčnit jejich představu krásné
vzpomínky. Najde se tam i vyznání lásky, platonické lásky atd. …
Pokud máte takové skvosty, prosíme Vás o jejich zapůjčení. Svoje

výrobu a prodej rozhlasových přijímačů,
svítidel, radioskříní, krejčovských šicích strojů,
jízdních kol, poloautomatických praček
a dalších domácích elektrospotřebičů nejen
v ČSR, ale i mimo ni. Dodnes je mezi pamětníky
vzpomínán jeho obchod na Divadelní 1
v Paláci Morava.
Další a neméně zajímavé informace
o činnosti našich spoluobčanů jsou zčásti
uvedeny na výstavě a podrobněji v článku
pana redaktora Pavla Boudného v časopise
Radiojournal z roku 2010, v č. 69., který bude
uveřejněn v našem místním zpravodaji,
v Listech.
Výstava by nám měla připomenout, že i z naší
městské části pocházeli lidé, naši spoluobčané,
kteří v mnoha oblastech obohatili technický
vývoj a sami se podíleli na rozvoji věcí, bez
kterých si dnes nedovedeme náš běžný život
představit a na které můžeme být právem hrdi.
Jan Šnajdr

poklady můžete do konce roku nosit ať už k zapůjčení, nebo ke kopírování ke členům sdružení Rozmarýnek, kteří pro milou vzpomínku
tuto výstavu připravují.
Kolečková Ivana, Pratecká 6, tel. 777 656 647
Černohlávková Jana, Růžová 9,tel. 732 331 674
Pochop Zdeněk, Prodloužená 2,tel. 732 026 452
Lang Jan, Rolencova 44, tel. 603 421 810
Šnajdr Jan, Hanácká 28, tel. 737 785 638

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BR. IVANOVICE V ROCE 2012
S příchodem zimy a vánočního času se ohlížíme jako každý rok za uplynulým obdobím
a hodnotíme, jak jsme si vedli, a co ještě můžeme v příštím roce zlepšit.
Leden je pro nás dobrovolné hasiče dobou,
kdy celorepublikově hodnotíme vykonanou
práci a připravujeme se na následující období.
Po výroční valné hromadě v SDH Brněnské Ivanovice, připravujeme Hasičský ples, který proběhl 4. února na Orlovně. Kapela RIO odvedla
velmi dobrý výkon a naši hosté s ukázkou společenského tance taktéž. Účast byla v letošním
roce slabší, ale tancovalo se do poslední chvíle.
Únor byl také ve znamení ostatkového tanečku v TEXASU s rejem masek a pochováním
basy. V dubnu spálíme čarodějnice a v květnu
soutěžíme v Hasičské dovednosti spolu s dalšími družstvy dobrovolných hasičů.
Červen jako každý rok patří „NETRADIČNÍM
HASIČSKÝM HODŮM“. V letošním roce nám
po dlouhé době mimořádně přálo počasí, a tak
celý program včetně požehnaní u kapličky
proběhl na jedničku. Chtěla bych poděkovat
prvnímu páru manželům Magdě a Jaroslavovi Dvorským, za jejich starostlivost, přesnost
a úžasnou trpělivost při přípravě a samotném
průběhu letošních hodů. Letošní rok přinesl
novinku v programu, a to byl taneček zástupců
školní generace. Děvčata a kluci vytrvale a poZpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI

ctivě nacvičovali tanečky, které za doprovodu
paní Dvořáčkové předvedli při odpolední a večerní zábavě. Doufám, že s těmito zástupci naší
MČ budeme i nadále pokračovat v rozvíjení zapomenutých tradic v Brněnských Ivanovicích.
Ráda bych touto cestou poděkovala i ostatním
krojovaným párům a všem, kteří se na přípravě
a průběhu hodů v roce 2012 podíleli.
V prázdninovém období proběhl na hasičské zbrojnici druhý příměstský tábor. Pět dnů
jsme trochu sportovali, něco málo výtvarně
tvořili, zasportovali jsme si v hasičských disciplínách, navštívili Jezdecký oddíl Policie ČR
v Medlánkách, prozkoumali hrad Veveří a rozhlednu v Tišnově a také navštívili profesionální
a dobrovolné hasiče v Tišnově. Na závěr jsme
si zahráli Poklad a odpoledne na rozloučenou
zatancovali na karnevalu. Dobré obědy nám
jako vždy připravil kolektiv restaurace FAKO
a ostatní svačinky a snídaně zabezpečil ob-

chod Potraviny v Br. Ivanovicích. Doufáme, že
děti byly spokojené a příští rok se potkáme
opět.
Září se svým slunečním počasím nám také
popřálo při pořádání Dne pro děti. Letošní rok
jej navštívilo cca o 30 dětí více jako loni. Mohli
soutěžit v deseti různých disciplínách. Městská policie z oddělení Prevence přijela s mobilním dopravním hřištěm. Dále byli k vidění
vojáci armád bitvy u Slavkova a rytířské klání.
Všem účinkujícím velmi děkujeme.
K hasičům ale nepatří jen pořádání společenských akcí, mají také svoje povinnosti.
Udržují svěřenou výstroj, výzbroj a techniku,
školí se pro svoji práci v jednotce a připravují
se na případný zásah v obci. JSDH Br. Ivanovice
je jednotka PO s místní působností. V případě
potřeby zasahuje v místě svojí dislokace, což
jsou Brněnské Ivanovice. Disponujeme vybavením spíše pro technické zásahy, jako je
čerpání vody, odstranění polámaných stromů
nebo dřevin apod.
No a už jsme na konci roku, kdy nás čeká
v měsíci prosinci jako vždy Mikulášská nadílka, tentokrát opět s pohádkou, 15. prosince
Adventní trhy. V hasičské zbrojnici, kde si bude
možné vyrobit přáníčko, svíčku, ozdobit perníček a vyrobit malý dárek pro maminku.
Zdeňka Jandová
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CÍSAŘSKÉ HODY 2012
Císařské hody v Tuřanech již tradičně připadly na třetí říjnovou neděli, tedy na 21. října. Poté, co se krojovaní posilnili a „vyřádili
na modernu“ o týden dřív na předhodové
zábavě, nastal tradiční hodový shon. Počasí
hodům přálo, takže děvčata mohla kroje předvést v plné parádě již v sobotu dopoledne při

zvaní po obci a ani při tom nezmrzala. Sobotní krojovaná zábava přilákala tak velký počet
hostů, že byl taneční parket přeplněný. A v neděli následovalo požehnání v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie a průvod obcí. Ten
byl letos delší, ale i přes komplikace se stavbou
na silnicích jej sluníčko zpříjemnilo. V pondělí

sokolovnu roztančili ženatí, kterých byl letos
opravdu hojný počet, a všichni si zábavu jaksepatří užili. Závěrečná bilance je tedy výborná. Děkujeme všem účastníkům za spolupráci,
návštěvníkům za přízeň a těšíme se na shledanou na Vostatkách, které se konají 9.-11. 2.
2013. 		
Kateřina Kubelková

100 let

Dne 25.9.2012 oslavila v Domově pro seniory na Holásecké ulici významné životní jubileum 100 let paní Ludmila Vymazalová
z Tuřan. Do dalších let jí přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a životního optimismu.

   
   

■
■
■
■
■

tepelná a zvuková izolace
rekonstrukce
novostavby
strechy
stropy a steny

Jsme internetový obchod www.masopropsy.com s chovatelskými potřebami se specializací na
mražené maso pro psy, kočky, tygry, medvědy atd. Nabízíme pestrý výběr mraženého masa, přílohy
vitamíny, odbornou literaturu, interaktivní hračky, obojky proti štěkání a mnoho dalšího co jistě vá
mile potěší! Jsme internetový obchod www.masopropsy.com s chovatelskými potřebami se specializací na

w w w. fouk a n a i zol a ce br no . cz
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mražené maso pro psy, kočky, tygry, medvědy atd. Nabízíme pestrý výběr mraženého masa, přílohy,
vitamíny, odbornou literaturu, interaktivní hračky, obojky proti štěkání a mnoho dalšího co jistě vás
Jsmepotěší!
internetový obchod www.masopropsy.com s chovatelskými potřebami se specializací na
mile
mražené maso pro psy, kočky, tygry, medvědy atd. Nabízíme pestrý výběr mraženého masa, přílohy,
vitamíny, odbornou literaturu, interaktivní hračky, obojky proti štěkání a mnoho dalšího co jistě vás
VÝDEJNÍ MÍSTA
mile potěší!

Písečná 5, Brno‐Tuřany
/vjezd
VÝDEJNÍ
MÍSTA do areálu Manag/
Písečná
5, Brno‐Tuřany
/vjezd Pole,
do areálu
Manag/
Břenkova
9, Černá
Brno
Břenkova 9, Černá Pole, Brno
Na Rybníčku
15,
Ostopovice
u Brna
VÝDEJNÍ
MÍSTA u Brna
Na Rybníčku 15, Ostopovice
Písečná 5, Brno‐Tuřany /vjezd do areálu Manag/
Břenkova 9, Černá Pole, Brno
Na Rybníčku 15, Ostopovice u Brna
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První přímé volby prezidenta ČR
Dokončení z první strany
3. Voliči bude umožněno hlasování, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem anebo cestovním průkazem České
republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl
věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň druhý den

konání druhého kola volby prezidenta dosáhl
věku 18 let.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může
ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat
obecní úřad, který vede stálý seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost musí obsahovat
jméno, příjmení, datum narození, adresu místa
trvalého pobytu a způsob doručení voličského
průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Volič může požádat o vydání voličského průkazu

ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně – nejpozději do 9. ledna 2013
do 16.00 hodin
ÚMČ Brno-Tuřany (v úřední dny Po, St; pí. Rosenbergová tel. 545 128 242 mimo 31.1.2012)
- žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost shora uvedenými způsoby musí být
příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 4.ledna
2013.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky.

Informace petičního výboru občanů Holásek
a Občanského sdružení Holásky
V minulých číslech Listů jsme informovali
o opakovaném vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby Technická infrastruktura
v lokalitě U potoka. V pořadí druhé odvolání
tentokrát 14 účastníků řízení bylo na začátku
října odvolacím orgánem – Odborem územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna
– zamítnuto a Územní rozhodnutí č.H/07/2012
na konci října nabylo právní moci. Očekáváme,
že v nejbližší době bude na tuto akci zahájeno
Stavební řízení.
Rada města Brna v květnu 2012 schválila
záměr výstavby souboru 3 bytových domů
s pečovatelskou službou (DPS) v této lokalitě
a uložila Bytovému odboru MMB zajistit přípravu realizace akce „DPS Tuřany-Holásky“.
Souběžně developerská společnost KOMFORT požádala o směnu svých nescelených
pozemků o výměře 3349 m2 za vybrané části
pozemků o výměře 3688 m2 v majetku města
Brna (vymezených půdorysy plánovaných bytových domů), všechny pozemky leží v lokalitě
U Potoka. Bytový odbor MMB následně požádal MČ Tuřany o vyjádření k této směně s tím,
že pro realizaci akce „DPS Tuřany-Holásky“ je
nutné tuto směnu zajistit.
Považujeme tuto směnu za velmi nevýhodnou pro Brno a naopak výrazně výhodnou pro

developerskou společnost, a to nejen z důvodu nestejných velikostí ploch, ale zejména
z důvodu rozdílného stupně využitelnosti pozemků vzhledem k jejich dispozičnímu umístění, nemluvě o získání infrastruktury a inženýrských sítí na náklady města Brna.
Rada MČ Brno-Tuřany dne 20. 6. 2012 nepřijala k této směně jasné stanovisko a usnesení,
které by doporučilo či nedoporučilo směnu,
nebylo přijato na jednání Zastupitelstva MČ
Tuřany ani dne 21.6.2012, ani dne 13.9.2012.
Teprve na Zastupitelstvu MČ dne 25.10. se podařilo (předpokládáme, že i díky občanským
iniciativám) přijmout jednohlasně usnesení,
které nedoporučilo směnu pozemků a naopak
doporučilo uvažované pozemky města Brna
využít pro realizaci záměru výstavby domů
s pečovatelskou službou. Toto usnesení však
neznamená definitivní zamítnutí směny, nýbrž
má pouze doporučující charakter pro Zastupitelstvo města Brna, které o směně rozhodne
na některém ze svých příštích zasedání.
Co se týče lokality „Vinohrad“, pokračuje ze
strany Odboru územního plánování a rozvoje
města Brna (OÚPR) příprava podmínek pro
výstavbu v této lokalitě. Po formulaci zadání Regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“,
do kterého OÚPR bohužel nezapracoval vět-

Benefice Moravského klavírního tria ve prospěch Persefony o. s.

Tradiční novoroční koncert Moravského klavírního tria, dne 1. ledna 2013 v Besedním domě v
Brně. Navíc návštěvníci koncertu dostanou příležitost seznámit se s činností brněnské neziskové
organizace Persefona a svou účasti podpořit
dobrou věc. V podání špičkových umělců zazní
světoznámé árie, mimo jiné i Nessun Dorma z
Pucciniho opery Turandot, kterou proslavil v roce
1990 Luciano Pavarotti, když ji nazpíval jako znělku mistrovství světa ve fotbale.
Pro letošní ročník se podařilo získat operní só-
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listy: Martinu Králíkovou, sopranistku Národního
divadla Brno a tenoristu Richarda Samka, sólistu
Národního divadla Praha a Státní operety v Drážďanech.
Organizace Persefona bezplatně nabízí odborné sociální, právní a psychosociální poradenství.
Více informací o Persefoně najdete na www.persefona.cz, anebo email: poradna@persefona.cz.
Více o Moravském klavírním triu, informace
o koncertu, včetně rezervace vstupenek najdete
na www.globart.cz

šinu připomínek občanských sdružení naší
MČ, proběhlo výběrové řízení na zpracovatele
regulačního plánu. Dne 3.8.2012 byla podepsána smlouva s vybraným zpracovatelem
regulačního plánu - „Atelierem ERA, sdružením architektů, Brno“ s termínem realizace
30.6.2013.
Již čtyři roky se snažíme, aby výstavby plánované v lokalitách U potoka a Vinohrad byly
pro kvalitu života v naší městské části alespoň
trochu přijatelné a určitých výsledků jsme
dosáhli. Výstavby nejsou v žádném případě
zrušené, jak by se snad někdo mohl domnívat
z relativního klidu v současnosti, nýbrž jejich
příprava pokračuje krok za krokem.
Také jsme již informovali o přípravě revitalizace Holáseckých jezer a o obsahu tří Výrobních výborů, kterých jsme se zúčastnili. Studie
„Plán revitalizace Holáseckých jezer“ vypracovaná společností Atelier Fontes s.r.o. byla již
dokončena a našemu OS byla Odborem životního prostředí MMB poskytnuta jedna její kopie. V souladu s plánem probíhá v současnosti
kácení a řez dřevin v havarijním stavu v oblasti
ulice Ledárenská. Realizace dalších etap plánu
bude záviset na finančních možnostech OŽP.
Hana Dobrovská a Vladimír Skácel

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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K historii firmy Radio Jurák
Řekneme-li „hudební skříň“, vybaví se nám
některý z bohaté škály výrobků národního
podniku Tesla. Ovšem historie těchto technických bytových doplňků sahá již do časů první
republiky. V té době se na našem území vyrobilo relativně málo typů, z nichž nejznámější
je Big Ben Luxus (1936) či model Club vycházející z modelu Amerigo (1939) z přeloučské
Radiotechny (Telefunken). Hloubětínský Philips vyráběl v roce 1937 model Maestoso, jehož srdcem je přijímač 750A Credo. Od roku
1942 v byla českých zemích okupačními úřady zastavena výroba civilní radiotechniky (až
na výjimky), tak nezbývalo než se zaměřit
na údržbu, rekonstrukce a modernizace přijímačů stávajících. Touto činností se zabývalo
mnoho radiotechnických dílen. Některé z nich
nabízely i přestavbu přijímačů do nábytku,
kde díky větší ozvučnici a přidáním dalšího
většího reproduktoru došlo ke znatelnému
zlepšení akustických parametrů.
Jeden z takových podniků byl v Brně Radio
Jurák. Dokonalost výroby svých hudebních
skříní v době, kdy podobný sortiment na trhu
zcela chyběl, zajistila trvalý zájem o tyto výrobky na mnoho let až do násilného převzetí
podniku pod n.p. Elektra. Snad každý z nás se
setkal za svoji sběratelskou kariéru s nějakým
výrobkem této firmy. Připomeňme si tedy
v krátkosti celou její historii...
Založení podniku Radio Jurák předcházelo
mnoho okolností. Tou první byl obor pana
Rudolfa Juráka, který před první světovou
válkou pracoval jako mistr mechanické dílny
ve Škodových závodech v Plzni. V Čechách si
našel ženu, se kterou po návratu domů, do Tuřan u Brna, zavedl v přízemí svého domu výrobu třífázových elektromotorů vlastní konstrukce. Antonie a Rudolf Jurákovi spolu měli
dva syny. V roce 1907 staršího Jaroslava, který
od dětství velmi často chodil do přízemí, kde
byla výrobna elektromotorů (v patře nad dílnou celá rodina bydlela) a později se u svého
tatínka vyučil strojním zámečníkem. Druhý
syn Ladislav se narodil v roce 1910 a stejně
jako bratr se o techniku živě zajímal. Ačkoliv
vystudoval přírodní vědy, zaujala jej stejně
i technika a později zkonstruoval, patentoval
a vyráběl malá dynamka na bicykly pod značkou „KING“ ve vlastním vybudovaném provoze v Tuřanech. Jaroslav absolvoval v roce 1928
průmyslovou školu na Sokolské ulici v Brně,
obor elektro. Nejvíce jej uchvátila radiotechnika. Na konci studií si pořídil radiolampy,
akumulátory, ladicí kondenzátory a postavil
několik přijímačů na ebonitové desce usazené do dřevěné skříňky. Zařízení mělo ovládací
prvky, voštinové cívky a lampy; pod stolem,
na kterém celá aparatura stála, byly všechny
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akumulátory. Sestrojil si také malý vysílač, který bez licence provozoval pod značkou „Radio
de Tura“ a mluvil do něj česky a francouzsky.
Jeho program zachytili lidé i mimo Tuřany. Vysílání bylo ovšem velmi nahodilé a úřady jej

Jurákovi u přijímače (konec dvacátých let)
nikdy nezaměřily...
Obor jej oslovil natolik, že už v roce 1930
zakládá firmu „Jaroslav Jurák – radio, elektro“
nedaleko od svého bydliště v malém dřevěném domku na Revoluční ulici v Tuřanech
u Brna. Dodával zboží obchodníkům na Jižní Moravě, panu Arnoldu Hejlovi ve Velkých

Pavlovicích, panu Kovaničovi v Hovoranech
a panu Matulovi v Kloboukách a dalším. Prodávaný sortiment ovšem netvořily jenom
radiopřístroje, ale i lustry a různá svítidla,
žárovky, objímky, elektroinstalační materiál,
žehličky, vedle toho také jízdní kola a šicí stroje. Pro nedostatek místa bylo zboží uskladněno v průchodu otcova domu, hned vedle
výrobny elektromotorů. Dlužno podotknout,
že Tuřany byly v té době převážně zemědělskou obcí, kde probíhala elektrifikace. Elektromotory ušetřily zemědělcům mnoho práce
i času na statku, po setmění elektrické světlo
všem prodloužilo den, zbylo tak více volného
času, a tak vzrůstal i zájem o poslech rádia.
Zpočátku firma nabízela svým zákazníkům
krystalky a přijímače značky REL. Zvlášť krystalky se těšily velkému zájmu, protože nepotřebovaly napájení. Podle vzpomínek byly hitem obyvatel ústavu nevidomých v Chrlicích,
kteří u pultu v obchodě tyto přístroje zkoušeli
a učili se po hmatu zacházet s galenitovým

detektorem. Za humny stál vysílač Komárov,
takže krystalky hrály i na kousek drátu v anténě... Obchody se dařily, firma dostávala zakázky v rámci elektrifikace Tuřan i blízkého okolí,
a tak za pultem v obchodě na nároží nastoupila manželka Jaroslava Juráka – Boženka. Ten
vyměnil obchodní prostory za terén a s partou pěti zaměstnanců a brigádníků pracovali
na montážích elektroinstalace. V roce 1931
naproti Jurákova obchodu postavil nenovický
Němec pan Gartner na spojnici ulic 1. května,
Revoluční a Tuřanské nový dům s obchodními prostory, jehož část si firma Jaroslav Jurák
najala k bydlení i obchodu. Na rozlehlé půdě
domu byl zřízen sklad zboží, především bicyklů a šicích strojů. Protější nárožní obchůdek byl prodán, nová majitelka v něm pak
po dlouhou dobu prodávala ovoce a zeleninu. Obchodování se i nadále dařilo. Vedle běžného prodeje firma v hostincích široko daleko
dělala „prodejní akce“, kde předváděli místním
hospodyním šití na „jejich“ šicím stroji značky
SINGER, žehličky a jiné pomocníky v domácnosti a neposledně – pánům radiopřijímače.
Objednané zboží bylo firmě od dodavatelů
a výrobců dodáváno po železnici, vyzvedávalo se na nedalekém nádraží v Chrlicích.
Bratr Ladislav Jurák získal odbytiště na svá dynámka v Holandsku a v Belgii. Bratři dokonce
společně zvažovali i zavedení licenční výroby
v cizině. K té ale nakonec nedošlo.
V roce 1936, během schůze ESČ konané na Křenové ulici č. 60, dostali Jurákovi
od Ing. Hejzáka a manželů Pažoutových, spolumajitelů tam působící továrny Electrum,
lákavou nabídku reprezentativních a moderních obchodních prostor v Paláci Morava
na Divadelní ulici č. 1 v centru Brna. Obchod
měl zpočátku dvě velké výkladní skříně a byl
situován hned vedle frekventované tramvajové zastávky. Podmínkou ovšem bylo, že
jedna z výkladních skříní musí propagovat
pouze výrobky firmy REL. Tato nabídka byla
po dohodě přijata a firma Radio Jurák zavedla s úspěchem prodej svého širokého sortimentu i do vnitřního Brna. V roce 1940 byly
přízemní prostory obchodu rozšířeny o další
dvě ulice (až tam, kde byl v šedesátých letech
zřízen Tuzex) .Vedle prodejny časem získali
v patře paláce i moderní kancelářské prostory
a několik velkých místností v zadní části budovy. V suterénu paláce přímo pod prodejnou
otevřeli předváděcí místnost pro hudební
skříně, velké stojací lampy, rádia i křišťálové
lustry a zřídili další stolařskou dílnu, elektro
a radio dílnu i rozlehlý sklad. Provoz zavedené
prodejny v Tuřanech zůstal i nadále zachován
s původním sortimentem.
Pokračování příště
***
Děkuji paní Zdeně Šmardové, rozené Jurákové, a pánům Pavlu a Jaroslavu Jurákovi, dětem
Jaroslava Juráka, bez jejichž vzpomínek by tento článek nevzniknul.
Pavel Boudný, OK 2 JAI
zdroj článku časopis Radiojournal č.60 z roku 2010
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ŘIDIČI A CHODCI POZOR!
Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním spojené změny počasí,
teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách
komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či
mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté hodiny bude šero.
Od podzimu do jara stěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh
jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo
si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a suchých silnic. Spoléhají i na to,
že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou
nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který
zpomalí nebo zastaví před přechodem pro
chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen
nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí,
protože za snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení,
které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zimních
měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci
takovou povinnost nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet
na svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe
při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední chvíli.
CHODCI A CYKLISTÉ:
• Jste na silnicích nejzranitelnější.
• Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost
a zvýšit svoji viditelnost v silničním provozu.

• „VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích. Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
• Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře
vidět za světla i tmy.
ŘIDIČI:
• Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí
jsou často příčinou dopravních nehod (delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku).
• Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
• Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditelnos-

nprap.. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

PODSTATNÁ ČÁST DOPRAVNÍCH NEHOD S CHODCI JE
PŘÍMÝM DŮSLEDKEM JEJICH NEVYHOVUJÍCÍHO OBLEČENÍ!

REFLEXNÍ DOPLŇKY BY PRO CHODCE I CYKLISTY
MĚLY BÝT SAMOZŘEJMNOSTÍ PO CELÝ ROK

Tělovýchovná jednota Holásky
V minulém čísle Listů jsme informovali o začátku cvičení a společenské činnosti po prázdninách. Vše probíhá ke spokojenosti všech cvičících, ale i hostů na společenských akcích. Dá se
říci „vše„ ale přeci jen se najde jeden slib, který se
splnit nepodařilo, jde o cvičení rodičů s dětmi,
a to v pondělí odpoledne /v 15,00 hod./. Nepřihlásila se žádná maminka, která by děti odpoledne vedla, termín je tedy volný a rádi bychom ho
vyplnili, tělocvična, nářadí i hračky čekají.
Nyní trochu reklamy, a to pro cvičení PILATES

Potraviny Tuøanská VÈELA
si vás dovolují pozvat na

VÁNOÈNÍ VÈELÍ NÁDVOØÍ
PRODEJ KAPRÙ a další doprovodný program
sledujte informaèní tabule u prodejny
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI

ti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce
zpomalte.
• Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte
prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál spojky
a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte
prudce volant.
• Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte
nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také
bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.

ve čtvrtek od 19,30 hod. paní Gabriela Káňová,
také pro ZUMBU, paní Andrea Bártlová v neděli
navečer a také BODY FORM ve středu, paní Bohunka Rottová. Také jsou volná místa v Sauně
(paní Ilona Struhařová , tel. 606100877). Kulturisté si dělají reklamu sami a denně je v posilovně
můžete vidět .
Ještě něco málo k opravám a údržbě na Orlovně; podařila se výměna dveří bočního vchodu do předsálí a při chladnějších dnech je to již
poznat. Další opravy připravujeme a v rámci
finančních možností budeme pokračovat, a to
i ve spolupráci s nájemci restaurace. S nájemci je
také domluveno divadelní vystoupení pro naše
nejmenší, a to divadélka PARAVÁNEK na neděli
9. 12. 2012 v 10 hod.
V půli září začala nová sezona pro naše mužstva stolního tenisu. Šest družstev si v začátcích
vede velmi dobře, až na B. družstvo v městském
přeboru. Mělo několik smolných utkání, kdy
prohráli zápasy těsným rozdílem. Žáci si vedou
také velmi dobře. Velkým přínosem je nový třetí
hrací stůl. Tréninky probíhají na čtyřech stolech
a mistrovská utkání na třech stolech, tím se zkrátí
hrací čas a následující utkání nebo různá cvičení
nejsou časově omezená a nenastávají problémy.
Dalším přínosem jsou posily pánové Žilka a Vičík
a hlavně bývalý ligový hráč pan P. Babák. A-družstvo si zatím jeho přičiněním vede velmi dobře
a své zkušenosti předává i našim žákům. Věříme,
že všech sedm našich družstev bude i v této
sezoně úspěšných. V prosinci 25. – 26. 12. 2012
uspořádáme vánoční turnaj, pro žáky i dospělé.
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Holásky
přeje všem cvičícím, hráčům, ale i všem spoluobčanům a příznivcům pěkné prožití svátků Vánočních a mnoho zdraví, sportovních úspěchů
a spokojenosti do nového roku 2013.
Viktor Klimeš a Miroslav Vladík
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F
Firma
Marais přijímá předběžné přihlášky
do nově otevřené soukromé
d

Hypotéky
...12 bank

na jednom místě....

Komplexní řešení na míru dle vašeho přání.
8 let praxe a zkušeností. Zvládám i složitější případy.
Ptejte se , jaké máte možnosti. Někdy pomůže něco
upravit předem.
Přijedu k Vám i mimo pracovní dobu.
Žádné platby předem.

Věra Hakenová Tel.731539223
email:vera.hakenova@bcas.cz

pro děti od 3 let
p
za
zahájení
provozu: 2. 1. 2013
d
datum přijímání přihlášek: od 15. 10. 2012
d
den otevřených dveří: 15. 12. 2012
u
umístění školky: nový rodinný dům
v Dolních Heršpicích
ko
kontakt+info: Simona Labudová, tel.: 737 204 483
e
e-mail: simona.labudova@marais.cz
V rámci výuky nabízíme: standardní výuka pro mateřské školy,
tenis, plavání, základní gymnastika, míčové hry, angličtina,
logopedická poradna, výlety do přirody atd.

KONEČNĚ RYCHLÉ A ÚČINNÉ
CVIČENÍ PRO ŽENY
• Pouze pro ženy
• 30 minut 3x týdně
• Kdykoliv bez objednání
• Účinný spalovací trénink
• Trenérka k dispozici

KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA

vám nabízí:
Kadeřnictví DÁMSKÉ: pondělí až pátek od 8 do 19 hodin
Kadeřnictví PÁNSKÉ A DĚTSKÉ: pondělí a pátek od 13 do 19 hodin

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA: na objednávku, tel: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE UP: na objednávku, tel: 777 086 915
RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ A LYMFATICKÉ MASÁŽE: každou sudou
středu, objednávky na tel: 545 219 094
PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO: dle stávající nabídky
Najdete nás na ulici Tuřanská 55, Brno-Tuřany. Pro objednání volejte:
545 219 094 nebo 606 882 314
Těšíme se na Vás!

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI

30minu
tový
kruhov
ý
trénink

í
Nutričn
tví
s
n
e
d
pora
na míru

• Diagnostika
• Měření tuků
• Optimální zdravá váha
• Jídelníček přímo pro vaše tělo
• Testy na překyselení organismu

Bednaříkova 1a, 628 00 Brno-Líšeň
tel.: 734 785 551, e-mail: brno-lisen@expreska.cz

www.expreska.cz
facebook.com/expreska

twitter.com/expreska
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Vánoční strom 2012
Sbor dobrovolných hasičů Holásky si dovoluje
Vás srdečně pozvat na tradiční setkání
pod Vánočním stromem,
které se uskuteční 24. 12. 2012 od 20:00 h
v parku
na ulici Požární u školy.
Srdečně zvou hasiči.

TříKrálová sbírka
Vážení přátelé ! Opět uplynul rok a blíží se k nám čas vánoční. Doba
lásky a míru. Obracím se proto na Vás, všechny lidi dobré vůle, s prosbou. V tento čas, dne 5.1.2013, od 9. hodin, opět proběhne sbírka tříkrálová. Buďte tak laskaví a věnujte jí stejnou, ne-li větší přízeň, jako
jiná léta.
Vždyť se jedná o pomoc těm nejpotřebnějším – dětem.
Apeluji na vaši lásku a soucit s těmi, kdo tuto pomoc tak naléhavě
potřebují ! Přispějte, prosím, dle svých možností !
Dovolte mi vyslovit ještě jednu prosbu. Pokud máte v rodině někoho,
kdo by mohl s naší sbírkou pomoci, přihlaste se prosím na dole uvedené adrese či telefonu. Starší 18-ti let, jako vedoucí, ostatní králové. Paní
Libuše Aujeská, Myslivecká 4, tel : 605 074 862.
Všem Vám děkuji ! 			
Libuše Aujeská

Kouzlo Vánoc

Vánoční provoz ÚMČ

Upozorňujeme občany, že z důvodu účetní uzávěrky kalendářního roku 2012 a čerpáPřichází opět ten nejkrásnější čas, doba odnést v lucerničce světlo z Betléma.
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Ivanovice je
adventní, která vyvrcholí slavením Štědrého
Brno-Tuřany
bude
dne
31.12.2012
omezen
jednotka
PO
s
místní
působností.
V
případě
potřeby
zasahuje
v
místě svojí
Štědrý večer – ve 22 hod. – slavná půlnoční
večera a vánočních svátků. Zkusme se rozpoprovoz
úřadu pouze
na podatelnu
do 12:00
dislokace, sboru.
což jsou Brněnské
Ivanovice.
Disponujeme
vybavením
spíše pro
menout na svá předsevzetí z minulého roku, mše svatá se zpěvy chrámového
hod. vody, odstranění polámaných stromů nebo
technické zásahy, jako je čerpání
jak jsme si slibovali, že to příště už nebudeme
Ověřování dokumentů bude možné zajisapod.
Hod Boží vánoční –dřevin
v 10 hod.
– slavná mše
s úklidem tolik přehánět, počet druhů cukroví
tit
na Magistrátu města Brna, Malinovského
zredukujeme a také nepodlehneme nákupní- svatá se zpěvy chrámového sboru.
a už
jsme
na koncinám.3,
roku, ukdy
nás čeká
měsíci
prosinci
jako vždy
notářů
nebo vna
poštách
označeHod Boží vánoční – vNo
16.30
hod.
– Pojďmu šílenství. Vždyť kouzlo Vánoc spočívá v něMikulášská
nadílka,
tentokrát
opět
s
pohádkou,
15.
prosince
Adventní
trhy.
ných
logem
CzechPoint.
Ve
všech
případech
čem úplně jiném. Můžeme ho najít, jestliže se te s námi do Betléma (Živý betlém), v parku
V
hasičské
zbrojnici,
kde
si
bude
možné
vyrobit
přáníčko,
svíčku,
ozdobit
bude
nutné
předem
si
ověřit
aktuální
prodokážeme zastavit, zamyslet a naslouchat. To na Tuřanském náměstí.
perníček a vyrobit malý dárek
pro dobu.
maminku.
vozní
Od 25.12. bude možno po mši sv. v 10 hod.
nejvzácnější co máme, je náš čas. Neztrácejme
Děkujeme za pochopení, přejeme příjemho ve spěchu. Letos ho prožijme ve větší po- shlédnout na faře výstavu betlémů.
né prožití všech svátečních dnů na konci
hodě a rodinné pospolitosti. Určitě se v myroku 2012 a dostatek osobní spokojenosti
Svátek sv. Štěpána – 26. 12. – mše svaté jako
šlenkách každý z nás vrací do svého dětství.
v roce 2013.
Vzpomíná, jak jsme slavili Vánoce se svými ro- v neděli.
tajemník ÚMČ Brno-Tuřany,
diči, jaké zvyky a tradice jsme dodržovali. Ale
Pozvánka
Zdeněk Cibulka
ráci v jednotce
a připravují
se na
zásah v Svátek
obci. JSDH
Br. Ivanovice
sv. Silvestra
– 31. 12. –je
v 16na
hod.
–
nesoustřeďujme
se pouze
na případný
vnější stránku.
23. prosince v 18. 00 hodin k hasičské zbrojnici
ednotkaPřemýšlejme
PO s místní
působností.
V případě
zasahuje
v místě
svojírok.
mše sv. na
poděkování
za uplynulý
i o duchovním
významu,
který potřeby
kde proběhne
pro což
nás Vánoce
mají. Jaký odkaz
chcemeDisponujeme
my
islokace,
jsou Brněnské
Ivanovice.
vybavením spíše pro
Rozsvícení
Vánočního
Husův
sbor sistromu
Vás dovoluje
rok – 1. 1. 2013
slavnost
předat
svýmjako
dětem,
sousedům,
echnické
zásahy,
je vnoučatům,
čerpání vody,
odstraněníNový
polámaných
stromů
neboMatky Boží
a
Panny
Marie
–
mše
sv.
jako
v
neděli.
přátelům,
blízkým...
pozvat na Vánoční koncert
řevin apod.

Vánočního představení v podání dětí z Br. Ivanovic
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Sbor dobrovolných hasičů Br. Ivanovice
POZVÁNKA
na

Pozvánka
na 23. prosince v 18. 00 hodin k hasičské zbrojnici
kde proběhne

Rozsvícení Vánočního stromu
a
Vánočního představení v podání dětí z Br. Ivanovic

HASIČSKÝ BÁL

V sobotu 12. ledna 2012 ve 20.00 hod.
V sále Orlovny na ulici Rolencova
Vstupné 150,- Kč
Předprodej hasičská zbrojnice každou
neděli od 17.00 hod. – 18.00 hod.

Srdečně zvou hasiči Br. Ivanovice a učinkující děti
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