
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

máme za sebou čas letních prázdnin a do-
volených. Školákům opět nastal čas učení, 
nám dospělým čas povinností, od nichž jsme 
si  na krátký čas odpočinuli. V tomto čísle Lis-
tů se budu především věnovat stavbě, která 
hýbe celou městskou částí.

 Dostavba kanalizace je v  plném proudu, 
v současnosti se pracuje na těchto ulicích:

Tuřanské náměstí, Hasičská, Špirkova, Ho-
lásecká, Malinská.

Hodně Vašich dotazů směřuje k  činnosti 
na ulici Holásecké. Jde o stavbu nové opěrné 
zdi, nyní probíhá založení této stavby. Další 
frekventovanou otázkou je: Proč dále projíž-
dí přes naši městskou část kamiony?  Musím 
konstatovat, že požadavek na úpravu dopra-
vy měla i  městská část, tomuto požadavku 
však dopravní inspektorát Policie České re-
publiky nevyhověl. Ostatní dotazy se týkají 
především svozu domovního odpadu a  ne-
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dostatku náhradních kontejnerů na  odpad. 
Na  tyto problémy, jež nám sdělujete, opera-
tivně reagujeme.

Významným problémem při budování ka-
nalizace je parkování. Jsem si plně vědom, 
že pro Vás, občany, je to složité, a proto oce-
ňuji Vaši vstřícnost. V souvislosti s dostavbou 
kanalizace nadále sledujte, prosím, webové 
stránky naší městské části, kde v rubrice „ak-
tuality“ najdete nejnovější zprávy o  průbě-
hu stavby a  další informace. Pokud někdo 
z občanů má zájem o to, jak bude konkrétně 
vypadat jejich ulice po dokončení stavby, na-
vštivte, prosím, náš stavební odbor, kde vám 
pracovníci rádi ukáží projekt a případně zod-
poví vaše dotazy.

Vím, že dostavba kanalizace nám všem 
komplikuje život, ale jde o  akci potřebnou, 
na  jejíž zahájení jsme dlouho čekali. Budu 
rád, když se na mne s jakýmkoliv problémem 
obrátíte a  společně najdeme řešení, které 
vám bude vyhovovat.

 Váš starosta Bc. Aleš Jakubec

Dne 8. září 2012 se uskutečnilo tradiční 
setkání Klubu důchodců z  Tuřan se členy 
Jednoty důchodců Slovenska z  Čachtic. 
Setkání proběhlo za  přítomnosti starostky 
paní Anny Ištokové, předsedkyně důchod-
ců paní Heleny Šimové a 52 důchodců 
z  Čachtic. Za  místní městskou část Tuřany 
byli přítomni starosta MČ pan Aleš Jakubec, 
místostarosta MČ pan Michal Krátký, před-
seda Klubu důchodců pan Jan Bartl a  še-
desát místních seniorů. Setkání proběhlo 

Setkání Seniorů z MČ Brno-tuřany a Čachtic
v nádherném a srdečném ovzduší na místní 
Orlovně v Holáskách. K výborné náladě při-
spěli svým vystoupením tanečníci TK Kome-
ta a  mladý trumpetista, vnuk pana Němce 
z Chrlic a kapela pana Štěpána. Setkání po-
tvrdilo vzájemné přání všech zúčastněných 
po spolupráci i v dalších letech. Všem, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu setkání, patří 
vřelý dík. 

Miroslav Vladík , Antonín Vondruška
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Vážení a milí spoluobčané!
Mrzí mne, že situace okolo našeho tuřan-

ského starosty pana Bc. Jakubce vykrystalizo-
vala až tak daleko, kam ji nechává zajít článek 
uveřejněný dne 23. srpna 2012 v týdeníku 5+2 
(který je zdarma distribuován do všech brněn-
ských schránek). Z  mého pohledu tuřanské-
ho občana je tato stať natolik urážlivá, že mi 
nedává jinou možnost, než se proti ní veřejně 
ohradit. 

Zmíněný článek, který paní redaktorka Ho-
ráková napsala dle informací pana Jana Bartla, 
se opět dotýká problému s konkurzem na mís-
to ředitelky MŠ U  Lípy Svobody. I  kdybyste 
článek nečetli, tak jistě vytušíte, že konkurz 
nedopadl úplně podle představ jisté skupiny 
lidí a ta se (tradičně, jako ostatně každý měsíc) 
snaží svalit vinu na  současného tuřanského 
starostu, pana Jakubce. Zmíněný autor infor-
mací zachází až tak daleko, že tvrdí (jistě podle 
ověřených informací), že pan starosta (údajně 
v  příbuzenském vztahu s  brněnským primá-
torem Onderkou) se snaží dostat na zmíněné 
místo ředitelky svoji milenku, přičemž se zba-
vuje ředitelky původní…

Osobně si myslím, že je na čase, aby někdo 
seznámil veřejnost s  tím, že konkurzní komi-
si, která ředitele všech tuřanských MŠ vybírá, 
netvoří pan starosta sám. Tuto šestičlennou 
komisi tvoří vedle Bc. Jakubce hlavně členové 
vybraní velkou Radou -  tedy nezávislými lidmi 
z řad Magistrátu města Brna (nebo jeho komi-

sí), které nějaké podružné sousedské vztahy 
tuřanských občanů vůbec nezajímají a  svou 
práci konkurzní komise vykonávají dle objek-
tivních schopností předvedených jednotlivý-
mi uchazeči. Vedle této skutečnosti je tu i fakt, 
že konkurz probíhá dle přísně sledovaných zá-
konných norem, a tak je tedy možnost ovlivnit 
rozhodnutí takové komise opravdu minimální.

Ono je to vlastně ale úplně jedno. Kdyby 
nevznikl problém kolem konkurzu na  místo 
ředitelky MŠ, našli by si podobní informáto-
ři (či jiní tuřanští občané) určitě nějaký jiný 
zástupný problém, který by na  současného 
prvního představitele Tuřan shodili; ať už by 
to byly  vysoké teploty a sužující horka, nebo 
podvodně věnovaná televize pro školu. To, co 
je OPRAVDU DŮLEŽITÉ, je to, jakým způsobem 
jsou v  posledních měsících Tuřany negativně 
prezentovány před veřejností -  a  to nejen 
před tou brněnskou (prostřednictvím veřejně 
distribuovaných novin), ale celorepublikově. 
Jako tuřanský občan si nechci zvykat na exklu-
zivní televizní reportáže o kterémkoliv z našich 
radních či místních plesech, stejně tak se ne-
chci setkávat v  celoplošně veřejně distribuo-
vaných novinách s  osobními citovými výlevy 
některých tuřanských jedinců. Takové zviditel-
ňování a popularita se mi vysoce nelíbí, neboť 
jsem zastáncem staré pravdy, která říká, že co 
se doma upeče, má se tam taky sníst. Bohužel, 
některá místní individua se chovají spíše podle 
hesla, že „každý své hnízdo chválí, jenom blb si 

do něj kálí…“. 
A nekálí jen do svého vlastního hnízda - po-

ukazování na malicherné problémy poškozuje 
nás všechny. Pokud přehlédnu, jakým rapid-
ním způsobem snižují podobné „žabomyší“ 
války rating (nebo chcete-li hodnocení) Tuřan 
(takže máme jako obec nižší šanci získat do-
tace či nové investory), jistě si sami spočítáte, 
kolik času a  energie následně zabere vede-
ní obce samotné vysvětlování a  řešení často 
smyšlených historek či vykonstruovaných pro-
blémů, které by jinak velice schopné a  pruž-
né zastupitelstvo mohlo věnovat dalšímu 
zvelebování našeho prostředí. Zjevně mezi 
tuřanskými občany nejsou všichni až tak velcí 
lokální patrioti a  pomluvy jsou jim bližší než 
správný rozvoj obce…

Co říct závěrem? Shodněme se na  tom, že 
špinavou práci v každém oboru i  lokalitě ně-
kdo dělat musí. Někde ji dělají lidé obsluhují-
cí fekální vozy, jinde zase popeláři. Společné 
mají všichni to, že si na  ni berou rukavice. 
Špinavou práci musí dělat někdo i v tuřanské 
politice; škoda jen, že své verbální exkrementy 
nerozhazuje slušně a  inteligentně v  rukavič-
kách, jako ostatní, ale naopak zbytečně ne-
gativně zviditelňuje Tuřany na veřejnosti, vta-
huje do špinavé politické hry celou tuřanskou 
veřejnost a  vydává své nepodložené dohady 
za názory nás všech. Vám to nevadí?!?

      
   Roman Pfefr

nechte uŽ tuřany V kLiDu Žít !!!!

DaLší VeLký úSpěch naší zákLaDní škoLy

O  sportovních úspěších ZŠ Měšťanská Vás 
v  Listech často informujeme, na  závěrečné 
školní akademii byly výborné výsledky žáků 
rovněž uváděny a  oceněny. Nyní však jde 
o prvenství, které předčí všechna dosavadní. 

Okresní rada Asociace sportovních klubů 
ČR posuzovala výkony družstev ze  všech br-
něnských základní škol a žákyně naší místní 
základní školy byly vyhodnoceny jako nej-
lepší v celém Brně za školní rok 2011/2012. 
Dne 13. září 2012 byly na Nové radnici přijaty 
náměstkyní  primátora Ing.  Janou Bohuňov-
skou paní učitelka Michaela Budíková a za žá-
kyně Linda Tůmová z 8.C.   Jako ocenění získaly  
pro své družstvo nejen diplom, ale i poukázku 
na nákup florbalových hokejek.

Poděkování  za všechny dosažené sportov-
ní úspěchy, za  píli, obětavost,  za  zvládnutí 
nepřízních podmínek při závodech  patří ne-
jen  již jmenované paní učitelce Budíkové, ale 
i paní učitelce Nadi Mokré. Gratulace vedení 
školy i vedení tuřanské radnice patří také dív-
kám. Jsou to: Sabina Repašská, Terka Mo-
ravcová, Nela Krejčířová, Sára Poláková, 
Katka Čejková, Sabina Dvořáková, Mar-
kéta Klímová, Terka Krištofová, Kristýna 
Příkaská, Šárka Slouková, Linda Tůmová, 
Terka Žáková, Alena Horká, Martina Jam-

borová, Katka Mulíčková, Sabina Krejčí, 
Soňa Šebková, Katka Štěpánková, Claudia 
Němčíková, Bětka Chlumová a Terka Hon-
kov.

Božena Küfhaberová, 
ředitelka ZŠ Měšťanská 21

NáTěRy Dveří 350,- KČ/KuS, 
NáTěRy RADiáToRů, oKeN, 

fASáD, NáByTKu, AJ.
Tel: 606 469 316, 547 225 340

www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLevA 250,-Kč!

MALBy 14,- Kč/m2
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VoLBy Do zaStupiteLStVa  kraJe

Právo volit do  zastupitelstva kraje má státní 
občan České republiky, který alespoň v druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a  je 
přihlášen k  trvalému pobytu v  obci, která 
náleží do územního obvodu kraje.
Volič má povinnost prokázat při hlasování 
totožnost a  státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky.
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb do  zastupitelstva kraje okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a  to pouze v  územním 

Hledám ke koupi RD v Tuřanech.  Zahrada výhodou, prosím nabídněte. Tel.: 605 514 210.

volby do zastupitelstva kraje se konají ve dnech 
12. – 13. října 2012
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hod. – 22.00 hod.
a v sobotu   13. října 2012 od   8.00 hod. – 14.00 hod.

volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 338  Brněnské Ivanovice - ZŠ Měšťanská 21 – jídelna
Okrsek č. 339  Holásky -  ZŠ Požární 1
Okrsek č. 340  Tuřany -    ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 341  Tuřany -    ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 342  Dvorska -   MŠ Zapletalova 67  

obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. K dispozici 
jsou i v den voleb v každém volebním okrsku.
Novinkou, pokud jde o volby do zastupitelstva 
kraje, je možnost volby na  voličský průkaz. 
Voliči, který nebude moci volit ve  volebním 
okrsku, v  jehož stálém seznamu je zapsán, 
vydá obecní úřad na  jeho žádost voličský 
průkaz, který se vydává pouze voličům 
zapsaným ve  stálém seznamu v  územním 
obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.
Volič může požádat o  vydání voličského 

průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
- osobně -   v  tomto případě není písemná 
žádost vyžadována, nejpozději do  10. října 
2012 do 16.00 hodin na ÚMČ Brno-Tuřany 
(v  úřední dny PO, ST; pí.  Rosenbergová tel. 
545 128 242) 
- žádostí v  listinné podobě opatřenou 
úředně ověřeným podpisem voliče. Pro žádost 
o vydání voličského průkazu v listinné podobě 
není žádný předepsaný formulář. 
- 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 5. 
října 2012.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze stálého seznamu voličů ve  dnech voleb 
ve volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny 
a v  jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu (tj. volič s trvalým pobytem 
v Jihomoravském kraji může volit v kterémkoli 
volebním okrsku pouze Jihomoravského 
kraje).

Rosenbergová Eva, ÚMČ Brno-Tuřany

NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE                       
V BRNĚ – HOLÁSKÁCH 

MVDr. HANA POLÁČKOVÁ 

607 929 300 

www.veterinaholasky.cz 

Popelova 81, Brno – Holásky 

 

 vakcinace, odčervení, čipování 

 diagnostika a léčba onemocnění psů, koček a drobných savců 

 a mnoho dalších služeb v oblasti veterinární medicíny 

 
Čtvrtek 14 – 18h      

 

 
Neděle 17 – 19h 

 

           

■  tepelná a zvuková izolace
■  rekonstrukce
■  novostavby
■  strechy
■  stropy a steny

   

www.foukanaizo lacebrno.cz

   

JAZYKOVÉ KURZY  
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

        AJ, NJ, RJ, ŠP, HOL. aj.
 

JŠ Adispa - Dr. Kozáková
Podlipná 19, 620 00 Brno

tel. 545 220 060, 608 746 133
www.adispa.cz
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z JeDnání rMČ a zMČ Brno-tuřany
veřejné zasedání zastupitelstva MČ 
Brno-Tuřany:  25. 10. 2012 v 18 hodin 
na radnici

Rada na 48. schůzi dne 6. 6. 2012: 
- vzala na vědomí předložené nabídky na níže 
uvedené akce a odkládá rozhodnutí o výběru 
zhotovitele po schválení RO ZMČ Brno-Tuřany:
- výměnu oken v jídelně ZŠ Měšťanská
- výměnu a zateplení střechy ZS Holásecká
- úpravu dvora radnice
- BD Pastevní, úpravy dvora a  dokončení 
rekonstrukce oplocení,
- schválila provedení opravy odvodnění 
komunikace ulice Zapletalovy firmou 
KODASTAV Brno za cenu 99 832 Kč,
- schválila provedení opravy oplocení dvora 
MŠ V  Aleji firmou KODASTAV Brno za  cenu 
68 280 Kč,
- schválila provedení úpravy prostor z lehárny 
na hernu v objektu MŠ U Lípy Svobody firmou 
WALER, Brno za cenu 255 832 Kč,
- zrušila poptávkové řízení na  rekonstrukci 
školního hřiště MŠ Holásecká z důvodu změny 
rozsahu stavebních prací,
- schválila provedení opravy oplocení podél 
pěšího propojení ulice Jiřinové směrem 
k  Ivanovickému potoku mezi pozemky 
p.č.1045 a  890/1 a  888/1, k.ú. Brněnské 
Ivanovice firmou KODASTAV, Brno za  cenu 
118 399 Kč,
- souhlasila s  realizací projektů „Realizace 
skladebných částí územního systému 
ekologické stability (ÚSES – Část regionálního 
biocentra Ráječek“ a  „Realizace skladebných 
částí ÚSES SO 01-09 v  k.ú. Dvorska“) a  bere 
na vědomí, že realizací se město Brno smluvně 
zavazuje k 10leté udržitelnosti projektu,
- schválila 2. aktualizaci priorit městské části 
Brno-Tuřany v oblasti školských zařízení,
- schválila nabídku Ing.  arch. Borise Medka 
na  aktualizaci a  doplnění projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele 
rekonstrukce školního hřiště MŠ Holásecká 
včetně souvisejících objektů dle požadavků 
MČ v celkové ceně do 30 tis. Kč,
- jmenovala zástupcem za  městskou část 

Brno-Tuřany Bc. Aleše Jakubce pro opakovaná 
konkurzní řízení na  obsazení místa ředitelky 
MŠ Holásecká 11 a MŠ U Lípy Svobody 3. 

Rada na 50. schůzi dne 21. 6. 2012: 
- schválila provedení výměny a  zateplení 
střechy budovy zdravotního střediska na ulici 
Holásecké v Brně firmou VARSTA, Brno za cenu 
1.395.209 Kč, 
- schválila provedení úpravy dvora a dokončení 
rekonstrukce oplocení u  bytového domu 
na  ulici Pastevní 1 firmou VS-build, Želešice 
za cenu 693 160 Kč 
- schválila provedení výměny oken v  jídelně 
ZŠ Měšťanská firmou EVOM, Brno za  cenu 
556.496 Kč,
- schválila provedení úpravy dvora radnice 
firmou REMOPA, Brno za cenu 359.669,88 Kč, 
- schválila výkon TDI Ing.  Hanou Tupou, 
Rozdrojovice na stavbách: Výměna a zateplení 
střechy budovy zdravotního střediska 
na  ulici Holásecké za  cenu 24  000 Kč, Úpravy 
dvora a  dokončení rekonstrukce oplocení 
u bytového domu na ulici Pastevní 1 za cenu 
19  000 Kč, Výměna oken v  jídelně ZŠ na  ulici 
Měšťanské za  cenu 18  000 Kč, Úpravy dvora 
radnice za  cenu 13  000 Kč, Úpravy prostor 
z  lehárny na  hernu v  objektu MŠ U  Lípy 
Svobody za cenu 13 000 Kč, 
- schválila  provedení rekonstrukce kotelny, 
školního hřiště a  odvodnění budovy MŠ 
Holásecká, obsah vyzývacích podmínek a text 
návrhu smlouvy pro výběr zhotovitele a uložila 
úřadu vyzvat k podání nabídky tyto subjekty:
WALER, spol. s  r.o., IČ 25309536, Selská č.p. 
12/61, 614 00 Brno
REOSTA spol. s  r.o., IČ 26287528, Rumiště č.p. 
346/8, 602 00 Brno
CANDELA, s.r.o., IČ 45476021, Štefáčkova č.p. 
2386/11, 628 00 Brno
ČESKÉ STAVBY s.r.o., IČ 25311662, Běhounská 
č.p. 2/24, 602 00 Brno

Rada na 51. schůzi dne 4. 7. 2012: 
- souhlasila s  odstoupením Mgr.  Renaty 
Pokorné z  funkce vedoucí Odboru 
všeobecného ke  dni 31.7.2012 a  jmenovala 

do  funkce vedoucího Odboru všeobecného 
ÚMČ Brno-Tuřany Mgr.  Martina Melichara 
s účinností od 1.8.2012,
- schválila nabídku firmy FUNDOS Brno 
na  zpracování jednostupňové projektové 
dokumentace na opravu opěrné zdi v zahradě 
MŠ U Lípy Svobody v ceně 40 800 Kč a uložila 
úřadu vystavit objednávku,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou ulice 
U  viaduktu v  srpnu 2012 po  dobu 1 týdne 
a  vzala na  vědomí objízdnou trasu ulicemi 
Rolencovou a  Holáseckou, popř. ulicemi 1. 
května a Revoluční.

Rada na 52. schůzi dne 18. 7. 2012: 
- souhlasila s částečnou uzavírkou Tuřanského 
náměstí pro provedení protlaku plynového 
potrubí dle návrhu firmy GEFAB CS, 
Brno za  podmínky nezbytné koordinace 
s plánovanou uzavírkou ulice U viaduktu v k.ú. 
Chrlice, za  podmínky konzultace uzavírky se 
zhotovitelem kanalizace v  MČ Brno-Tuřany 
a s konečným termínem realizace do 31.8.2012,
- schválila uzavření smlouvy o  dodávce 
elektřiny pro hlásiče místního rozhlasu se 
společností Technické sítě Brno.

Zastupitelstvo na 14. schůzi dne 21. 6. 
2012: 
- schválilo harmonogram zasedání ve  2. 
pololetí r. 2012, a  to: 13.9.2012, 25.10.2012, 
13.12.2012
- nesouhlasilo se změnou ÚPmB na pozemcích 
p.č.4561, 4562 k.ú. Tuřany z plochy ZPF na ZPF 
s objekty pro rodinnou rekreaci,
- souhlasilo s úpravou hranic funkčních ploch 
v  k.ú. Brněnské Ivanovice, podle skutečnosti 
v terénu, a to z plochy stabilizované ZP (plochy 
parků) na  plochu stabilizovanou BC (bydlení 
čisté),
- doporučilo prodej pozemku p.č.935/2 k.ú. 
Brněnské Ivanovice,
- schválilo změnu názvu investiční akce 
na rozpočtové skladbě 5512/6121 z původního 
„SDH Holásky – zateplení fasády“ na  „SDH 
Holásky – zateplení fasády a výměna podlahy“.

  Více na www. turany.cz

PODĚKOVáNí MŠ V ALeJI 2
Děkujeme Honebnímu společenstvu Tuřany za finanční dar, který byl použit na nákup hraček.

Brázdová Magda, MŠ V Aleji 2

Zápis do zájmových kroužků
Centrum volného času SLUNÍČKO, Tuháčkova 39, Brno – Komárov, Pobočka DDM JUNIOR Brno
Od 10.9. 2012 můžete přihlašovat děti do kroužků on-line.
 Kompletní nabídku najdete na www.junior.cz /kroužky/ vybrat pracoviště Sluníčko/potvrdit 
tlačítkem VYBRAT/ kroužek o který máte zájem/ vyplnit on-line přihlášku.
Na Váš email Vám bude obratem odeslána přihláška a potvrzení o přihlášení, kde také najdete 
VS a číslo účtu. Přihlášku prosím vytiskněte a podepsanou zákonnými zástupci ji dítě přinese 
na první schůzku kroužku.  Začínáme od října 2012! 
Kontakty: e-mail slunicko@junior.cz    tel.:  539 085 765, 775 739 803.
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První schůzky
Oddíly lesních skautů v  Brně-Tuřanech 

začátkem září zahájily nový skautský rok. 
Hned první školní den, v pondělí 3. září, se 
sešla družina Kopřiv – děvčat ve  věku ko-
lem 10-12 let – aby přivítaly mezi sebou 
dvě nové tváře a prožily první schůzku pod 
vedením zkušené skautky Očany. Družina 
Špačků, kluků ve věku kolem 10 let, se sešla 
o  dva dny později, 5. září. Schůzky Špačků 
letos vede zručný zálesák Tomáš, který spo-
lu s dalším nováčkem ve vedení chlapecké-
ho oddílu svoje schopnosti ukázal během 
prázdninového pobytu na tábořišti v Údolí 
Hromů pod vedením Radila.

Členové obou družin se letos budou 
připravovat na  skautský slib, který většina 
z  nich složí na  příštím táboře. Do  té doby 
využijí každé příležitosti k  tomu, aby se 
zlepšovali v táboření a trávili spolu co nej-
více času. Na  své první letošní družinové 
výpravy Špačci i  Kopřivy vyrazí hned dru-
hý víkend školního roku, od 14. do 16. září. 
Držme jim pěsti, ať mají příznivé počasí; 
skaut je sice nepromokavý a pár kapek deš-
tě jej nemůže odradit, ale liják-třídenňák 
při víkendovém táboření v  přírodě také 
nemá rád.

vítáme nováčky
Zveme všechny zájemce o  působení 

ve skautském oddílu na setkání u klubovny 
a  v  klubovně 19. září odpoledne. Pro děti 
od  6 do  12 let připravuje skautka Puntík 

SkautSký rok 2012/2013 V tuřanech
s Kačkou jistě výpravný program, na rodiče 
čeká káva nebo čaj a vedení oddílu připra-
vené k povídání o činnosti oddílu, jeho tra-
dicích a možnostech.

Jak nás najdete
Všechny informace včetně kontaktů 

na  vedení oddílu, rozvrhu schůzek, kalen-

dáře plánovaných akcí, pozvánek na  nej-
bližší akce a  zpráv z  akcí, které již proběh-
ly, najdete na  webových stránkách www.
turany.lesniskauti.cz. S  dotazy se můžete 
obracet na  Erzetu, tel. 737  274  062 nebo  
e-mailem erzeta@lesniskauti.cz.

Romana Zaoralová – Erzeta

Pohlednice z  podzimní oddílové výpravy. Kromě Šumavy jsme v  posledních letech o  podzimních 
prázdninách s celým oddílem navštívili Jeseníky, Jizerské hory a hned třikrát i Krkonoše.

HLeDáM ZAHRADu KDeKoLiv v BRNě i okolí,  
ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. 

Tel.: 774 248 403.

KouPíM PoZeMeK v BRNě i okolí, pokud  
možno stavební (menší i větší). Prosím  

nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.

KouPíM GARáŽ KDeKoLiv v BRNě i v horším 
stavu. Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.

KouPíM RoDiNNÝ DůM v BRNě (větší i menší 
i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. 

Jsem přímý kupec. Tel.: 608 730 043.  
Zn.: Brno i okraj.

   Tuøanské nám. 37
 620 00  Brno-Tuøany
   Tel.: 545 219 671
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JaroSLaV  roLenc  - oBnoVení paMětní DeSky

traDiČní BartoLoMěJSké hoDy V hoLáSkách

V  roce 1991 byla odhalena pamětní des-
ka pilotu 311. bombardovací perutě,  panu 
Jaroslavu Rolencovi. Časem byl dům prodán 
a noví majitelé provedli celkovou rekonstruk-
ci letcova rodného domu. Deska byla na po-
čátku  oprav sejmuta. Noví majitelé, manželé  
Bartoškovi,  přislíbili, že po  ukončení rekon-
strukce umístí pamětní desku zpět. Svému 
slovu dostáli a shodou okolností krátce před 

Blížící se konec prázdnin je předznamenán 
mimo jiné i svátkem sv. Bartoloměje , k němuž 
se vztahují  tradiční  hody v Holáskách.

Ty letošní však byly poznamenány velkou 
nepřízní počasí.

V pátek, kdy hrála skupina Pantock, bylo její 
vystoupení předčasně ukončeno po necelých 
dvou hodinách silným vytrvalým deštěm.

 V  sobotu, kdy již jedenáctým rokem hrála 
dechová hudba Bivojanka, byla zábava naru-
šena deštěm ve stejném čase, jako v pátek.

V  neděli se počasí trošku umoudřilo. 
Po skončení mše svaté se její účastníci přemís-
tili k domu V Pískách 2, kde došlo k požehnání 
pamětní desky ( více viz. článek Jaroslav Ro-
lenc – obnovení pamětní desky).

I přes nepřízeň počasí se nám podařilo prů-
běh hodů se ctí zvládnout. Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat těm, kteří nám pomohli 
tento nelehký úkol zvládnout. Jsou to:

STRABAG a.s., stavební  firma Michal Běhá-
lek, Lukáš Waidhoffer, Petr Waidhoffer - práce 
podlahářské, Pavel Bárta COLATRANSPORT, 

Rytectví Vránek, manželé Jaroslav a  Hana  
Schnirchovi, Patrik  Jurák  Starobrno, Ing. Alois 
Preisler  firma  NOTA, INTERIERY Jan Krejčí, 
Jambor Jan - stolařství GROJAM, kadeřnictví 
Hana Krejčí, Pavel Zeman ml., Tomáš  Loder, 
Restaurace Fako.

Jaroslav Kratochvil, 
starosta SDH Brno-Holásky

holaskými hody byla deska, kterou nechali 
zrekonstruovat, umístěna na  své  původní 
místo.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
manželům Bartoškovým, že navrácením des-
ky umožňují připomenout kolemjdoucím, 
kdo to byl Jaroslav Rolenc.

Jaroslav Kratochvil

Po Jaroslavu Rolencovi je pojmenována ulice v naší městské části.



Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXI  číslo 4 | září 2012 7 

BrněnSko tanČí a zpíVá
Tuřanští krojovaní nelení ani přes rok 

a  tak děvčata vytáhla z  pod postelí na-
škrobené sukně, kluci nažehlili košile 
a vydali jsme se ukázat světu na tradiční 
přehlídku souborů a  krojovaných chas 
,,Brněnsko tančí a  zpívá“. Toto setkání 
se koná každoročně (letos již 38. ročník) 
na  nádvoří Staré radnice. Tentokrát se 
však z důvodu oprav konalo v Dělnickém 
domě v Líšni. Letošní ročník nesl podtitul: 
„Proto sem si kanafasko kópila..“

Tuřaňáci se účastní pravidelně a  letos 
tomu nebylo jinak. Jela nás početná sku-
pina: 4 mladé páry doplnil starší hlavní 
pár a  dvě ,,babe“. Dalšími účinkujícími 
byli: Líšňáci, Podskalák z  Troubska, Roz-
marýna z Újezda, Orelská chasa z Pozořic, 

Křenovák, Brněnští gajdoši, mužský sbor 
ze Žatčan a krojovaná skupina z Komína. 

Přehlídka byla zahájena průvodem 
a  poté následovala jednotlivá vystou-
pení v Dělňáku. Mladí tuřanští předvedli 
upravenou verzi tuřanské mazurky se-
cvičenou pod dohledem Ivy Kolečkové 
(tak, jak jste ji mohli vidět na Vostatkách 
2012). Po  odtančení a  odzpívání všech 
skupin, následovala komentovaná pře-
hlídka krojů (komentoval pan Josef Tráv-
níček z  Líšně). Tuřanští představili snad 
vše, co mohli - kroj pro hlavního stárka, 
stárku v těžké brokátové sukni i v lehkém 
brokátu, ,,prací“ sukni s půlkou a tmavým 
šátkem, ve  které se chodí na  Vostatky. 
Ukázali jsme i  dívčí variantu kroje s  čer-

ným vyšíváním ze začátku 20. století. 
Nechyběl ani putnař. Hrdě se předvedl 
i  starší hlavní pár - žena v plyšové sukni 
a muž v kabátě a s kloboukem. Největší 
raritou byla starší žena s uvázanou tzv. ša-
tou a starodávným kóťňákem. Tato šata je 
stará více jak 100 let (je darovaná do ar-
chívu v r. 1907) a je krásně jemně vyšíva-
ná. Kóťňák je keramická dóza, ve které se 
nosil prvorodičkám slepičí vývar a stavěl 
se ,, do kóta“. 

Více informací a  fotografií si můžete 
prohlédnout na nových webových strán-
kách: www.nsferda.webnode.cz 

  Eva Kršáková
www.kitsune.estranky.cz

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Soubor Ferdinanda Volka při TJ Sokol Brno – Tuřany a krojovaná chasa Vás zvou na 

 

TUŘANSKÝ HODE 
 

Sobota 20. 10. 2012   20:00 h hodová zábava 

Neděle 21. 10. 2012   14:00 h požehnání v kostele 

                                  14:30 h krojovaný průvod obcí, poté zábava na Sokolovně 

Pondělí 22. 10. 2012   19:00 h babské hody – zábava 

 

Hraje Večerka p. Hamrly 
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Senior Linka BezpeČí Mp Brno
Možná se Vám to už také stalo. U domovních 

dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi, 
se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že 
je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren 
anebo zaměstnancem sociálního odboru. A Vy 
váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, 
že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují 
případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru star-
ších lidí a  pod záminkou nutné činnosti ná-
jemníky připraví třeba i o celoživotní úspory.

Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmy-
sly, je přitom celá řada. Od viditelných pomů-
cek, jimiž jsou například domovní řetízky, až 
po takové, které nevyžadují žádné pořizovací 
náklady. Jednou z  možností, kterou už před 
několika lety uvedli do  provozu strážníci od-

boru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka 
bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle 
541 248 844 jsou strážníci každý pracovní den 
(Po-Čt 7.30–17.00 hod, Pá 7.30–14.30 hod) při-
praveni podat občanům informace o  tzv. ne-
objednaných službách. To jsou přesně ty pří-
pady, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe 
ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji 
vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, voda-
ři nebo sociální pracovníci.

Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká ne-
známá osoba, která tvrdí, že jde vykonat kon-
krétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo 
průkazu a  ihned vytočte linku 541  248  844, 
kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno 
ověří, zda dotyčný figuruje na  seznamu pra-

covníků dané firmy. Podvodník, v  okamžiku, 
kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete 
a  o  jeho přítomnosti tak informujete policii, 
místo pravděpodobně velmi rychle opustí. 
Pokud se tak stane, oznamte, prosím, veškeré 
Vám známé údaje k  jeho osobě na  tísňovou 
linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než 
riskovat, že se obětí případného podvodníka 
stane někdo jiný.

Více informací o  Senior lince bezpečí, ale 
i  vzory průkazů pracovníků vybraných insti-
tucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském 
centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 
544 252 617.

Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou 

na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje 

prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.  
  
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí  a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor >Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).   
O půjčku, která bude poskytována na jaře 2013, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. 
do 15.10.2012 a od 1.12.2012 do 15.1.2013. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové 
adrese.  
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o půjčku 
provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. 
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek 
za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních 
účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců 
od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz 
zástavního práva v katastru nemovitostí. Půjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Půjčku nelze 
získat opakovaně na jeden účel na stejnou nemovitost před splacením dříve poskytnuté půjčky na tento účel. 
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.  
 
 
 Mgr. Jiří Lahoda 
 vedoucí Bytového odboru MMB 
 

účel půjčky 
lhůta 

splatnosti 
horní hranice půjčky 

 

obnova střechy  5 let  
 250 tis. Kč/rodinný dům 
 350 tis. Kč/bytový dům 

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení 
5 let   60 tis. Kč/byt. jednotku 

ve stávajícím bytě 
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let   15 tis. Kč/byt. jednotku 

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let   110 tis. Kč/dům 

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let   400 tis. Kč/dům 

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken 
5 let  120 tis. Kč/byt. jednotku 

a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie 

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě 
5 let    80 tis. Kč/byt. jednotku 

nebo obnova bytového jádra 

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let  80 tis. Kč/byt. jednotku 

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě  nebo půdní 
8 let   400 tis. Kč/byt. jednotku 

vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 
vybudování nové přípojky ZTI 5 let   50 tis. Kč/dům 

ekologický ohřev užitkové vody  (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)                                                  

5 let  
  100 tis. Kč/BJ v byt. domě 

 200 tis. Kč/rodinný dům 

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let   50 tis. Kč/byt. jednotku 

 

Brněnské 
DOSTIHY

Pohár primátora  
statutárního města Brna

sobota 29. září 2012  
od 13:30 hodin

závodiště Brno-Dvorska

Dostihy se konají 
pod záštitou primátora 

Romana onderky

Rovinové a překážkové dostihy,  
v doprovodném programu do-
stihy poníků, seskok parašutistů 
na cíl, pro děti jízda na ponících, 

projížďky kočárem.

Vstupné 50,-Kč, děti zdarma, 
pořadatel TJ Brno-Dvorska, 

www.dostihybrno.cz
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SDruŽení práh V Brně pořáDá Dny DušeVního zDraVí 2012

MoraVSké kLaVírní trio

pod záštitou primátora města Brna 
Bc. Romana Onderky, MBA a  hejtmana 
Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

8.10. - 12.10. Anonymní, bezplatná 
psychiatricko-psychologická poradna – pro 
veřejnost- od 13 -19 h, v informačním centru 
mládeže YMCA v Galerii Vaňkovka.  

Zbláznit se může každý 
 ………………………..

Pouze pro odborníky a zvané:
8.10. Seminář ve spolupráci s odborem 
zdravotnictví a s odborem sociálním  JMK   

Pro veřejnost:
8.10. 19 h koncert  CIMBAL CLASSIC, Katka 
a Dalibor Štruncovi - Sál Vaňkovka 

9.10. 18 h Vernisáž výtvarníka:  OTTO PLACHT 
– Kaligrafie džungle - Sál Vaňkovka

10. 10. 15 h  Přednášky pro veřejnost - Sál 
Vaňkovka 

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D:  Stigmatizace lidí 
s diagnózou duševní nemoci
 PhDr. Hana Kučerová-Přikrylová Ph.D. - 
Kognitivní funkce u   schizofrenie - 
diagnostika, terapie, rehabilitace.

Mgr. Barbora Valková - Komunitní péče 
a terapie pacienta s psychotickým    
onemocněním

11.10. 13 h Jarmark chráněných dílen z celé ČR
16 h    Divadélko Na stromě – Tři prasátka 
19:30 Divadelní spolek Prkno - Vaňkovka

12.10. 13 h Dětský den v Prahu – odpoledne 
plné her, dílničky pro děti, jízda bryčkou, jízda 
na poníkovi  - Tuřanská 12

12.10. 18 h LOGR FEST - v Cafe Práh a v sále 
Vaňkovky - Café Práh i sál Vaňkovka

Inz_SvatekSenioru_A6  17.8.2012  17:00  Stránka 1

Husův sbor a GLOBART s.r.o. uvádí

Koncert slavných melodií
Moravské klavírní trio 

Jiří Jahoda  - housle
Jana Ryšánková – klavír

Miroslav Zicha  - violoncello

Viera Gulázsi-Maňásková - zpěv

Průvodním slovem provází Jiří Jahoda ml.
3. října 2012 v 18:00 h

Husův sbor, Vítězná 1 - naproti Sokolovny

Vstupné dobrovolné.
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Již v  minulém čísle Listů jsme informovali 
o  vydání Územního rozhodnutí o  umístění 
stavby Technická infrastruktura v  lokalitě 
U  potoka a  o  odvoláních některých účastní-
ků řízení proti tomuto rozhodnutí. Dne 17.5. 
odvolací orgán - Odbor územního a  staveb-
ního řízení Magistrátu města Brna - Územní 
rozhodnutí zrušil, a  to z  důvodů příkrého 
rozporu s právními předpisy a dospěl k závě-
ru, že se Stavební úřad v  Tuřanech dopustil 
pochybení, která mají za  následek jeho ne-
zákonnost. Dne 27.6. vydal Stavební úřad 
nové Územní rozhodnutí. Tentokrát se proti 
němu odvolalo 14 účastníků řízení. Námitky 
se týkají nejen nedodržení požadavků ČSN 
736110-Projektování místních komunikací, 
zejména minimálního bezpečnostního od-
stupu komunikace od soukromých pozemků 
či plotu a nedostatečného vypořádání se s ri-
zikem ztráty podzemních vod, ale i způsobu, 
jakým Stavební úřad informoval o  zahájení 
územního řízení a zaznamenal průběh veřej-

V  našem příspěvku se pravidelně snažíme 
informovat o dění na Orlovně, o očekávaných 
akcích, ať sportovních či společenských. Vě-
říme, že jsme se všichni dle svých možností 
v  době letních prázdnin zrekreovali a  nabrali 
nových sil do dalšího období. 

Tak jak nastoupily naše děti do škol, nebo ti 
nejmenší do školek, tak i na Orlovně se začalo 
cvičit a  trénovat. Ženy cvičí v  neděli, v  pon-
dělí a ve čtvrtek začíná cvičení PILATES, který  
předcvičuje lektorka paní Gabriela Káňová  
/tel. 606742774/, po  dohodě se můžete při-
hlásit. Dál se posiluje a cvičí,  každý den, v kul-
turistice, také zde je možnost se po domluvě 
přihlásit. Cvičení rodičů s dětmi  je samozřej-
mostí  /středa dopoledne/ a těšíme se na vaši 
návštěvu. O cvičení v pondělí odpoledne bu-
deme informovat ve vývěsce. 

Stolní tenisté začínají v polovině září novou 
sezonu, na  kterou  se někteří  hráči připravo-
vali i přes prázdniny. Další hráči již také začali 
s  tréninkem, protože mistrovská utkání jsou 
již na  pořadu dne. V  nastávající sezoně bude 

ného projednávání územního řízení. Účast-
níci řízení ve svých odvoláních navrhují, aby 
územní rozhodnutí bylo zrušeno v plném roz-
sahu a řízení zastaveno.

Jak jsme již informovali, v současnosti po-
kračuje příprava revitalizace Holáseckých 
jezer. Dne 5.6. se uskutečnil 2. a  dne 18.7. 
pak 3. Výrobní výbor akce „Plán revitalizace 
Holáseckých jezer“. Jednání se konala na Od-
boru životního prostředí MMB za  přítom-
nosti všech zainteresovaných stran: Povodí 
Moravy, Moravského rybářského svazu, OŽP, 
OÚPR, OVLHZ, Úseku rozvoje města (odbory 
Magistrátu města Brna), OŽP Krajského úřa-
du Jihomoravského kraje, MČ Brno-Tuřany, 
OS Holásky, OS Čisté Tuřany a  OS Vlastní-
ci za  charakter Holásek. Společnost Atelier 
Fontes s.r.o. na  těchto jednáních představila 
návrh řešení projektu, který respektuje ze-
jména zájmy ochrany přírody, rybářského 
svazu i  zájem obyvatelstva o  využití jezer 
pro klidovou rekreaci včetně naučné stezky 

s  drobným mobiliářem. Zápisy z  výrobních 
výborů případným zájemcům na  vyžádání 
(hanadombrovska@email.cz) rádi zašleme 
mailem. Hotový plán bude odevzdán v  září 
a jeho prezentace proběhne v říjnu 2012. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravské-
ho kraje na  základě našeho podnětu zaháji-
la na  jaře měření hluku z  leteckého provozu 
na  letišti Brno-Tuřany. Měření by mělo pro-
bíhat do  konce října na  třech stanovištích 
(Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky). Namě-
řené hodnoty budou zpracovány a KHS pro-
vede vyhodnocení dle platných hygienických 
předpisů. Škoda jen, že měření jsou realizová-
na tak, že nemusí zahrnovat největší hlukové 
zátěže z  leteckého provozu. Například v  31.
týdnu probíhala měření v denní době každý 
den s  výjimkou soboty, kdy po  velkou část 
dne probíhaly každých pár minut cvičné star-
ty a  přistání dopravního letadla rakouských 
aerolinií. 

Vladimír Skácel a Hana Dombrovská

inforMace petiČního VýBoru oBČanů hoLáSek  
a oBČanSkého SDruŽení hoLáSky

těLoVýchoVná JeDnota hoLáSky
změna, a to v rozšíření Krajských soutěží na tři. 
To má za následek, že z každé soutěže budou 
postupovat tři družstva a  ještě čtvrté bude 
hrát  baráž o postup. Této změny chceme vy-
užít a věříme v postup některých našich druž-
stev. K tomuto záměru nám mají pomoci po-
sily z Mor. Slavie Brno a z Hrušovan. Pro větší 
počet nových hráčů jsme dodatečně  přihlásili  
do mistrovských soutěží ještě jedno družstvo. 
V  nastávající sezoně máme přihlášeno sedm 
družstev a  jedno družstvo žáků. V  důsledku 
časových limitů v jednotlivých soutěžích jsme 
zakoupili třetí profi hrací stůl a  zábrany mezi 
stoly. Na  tento hrací stůl a  zábrany nám při-
spěli tři naši hráči svými firmami, sponzorským 
příspěvkem, a to firma AR nástroje-nářadí, In-
stalo Jiřího Šatného a firma Zdeňka Grulicha. 
Tímto jim všem za  tuto výpomoc děkujeme. 
Věříme, že se všem našim hráčům bude dařit 
a že si vytýčené cíle splníme.

Vzhledem k  finanční situaci se nám nepo-
dařilo vymalování tělocvičny, ale věříme, že se 
situace zlepší a  podaří se nám některé práce 

do konce roku ještě uskutečnit.
Od října začne, jako každý rok, období sau-

nování, přihlásit se můžete u paní Ilony Stru-
hařové, tel. 606100877, úterý a čtvrtek – ženy, 
středa a  pátek – muži. Provozní doba a  ceny 
budou uveřejněny na vstupu do sauny.

V  provozu je i  tenisový kurt, v  případě zá-
jmu kontaktujte pana Radima Klímu, tel. 
777723936. 

Společenské dění na Orlovně sledujte na vý-
věsce. V září proběhlo setkání našich důchod-
ců s Jednotou důchodců Slovenska z Čachtic 
a  také Václavská zábava. V  říjnu bude zábava 
důchodců z  Chrlic, v  listopadu organizujeme 
prodej spotřebního zboží, v prosinci Poslední 
leč, Mikulášskou zábavu a na Vánoční svátky, 
tradiční turnaj ve stolním tenisu. V neposlední 
řadě vás zveme na  návštěvu naší restaurace, 
příjemné posezení při dobrém jídle i občerst-
vení.

Nashledanou na Orlovně jak při cvičení, tré-
ninku a nebo při zábavě. 

  Viktor Klimeš , Miroslav Vladík
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učíme se v každém věku
Zájmu o  nové poznatky a  jejich osvojování  

i ve středním a seniorském věku vychází vstříc 
občanské sdružení Vesna pořádáním různých 
vzdělávacích kurzů. Na  výběr jsou: kurz tvůr-
čího psaní (pod lektorským vedením spisova-
telky E. Talpové), práce s  počítačem (základy, 
internet a  e-mail, digitální fotografie), „hrátky“ 
s pamětí (úvodní kurz nebo celoroční, vedené 
zkušenou absolventkou specializace na cvičení 
paměti hravou formou), výuka němčiny, anglič-
tiny, ruštiny a španělštiny (různé stupně pokro-
čilosti). – Všechny aktivity se konají v učebnách 
Vesny na Údolní 10 (střed města s dobrou do-
stupností MHD). Vyučuje se dopoledne, odpo-
ledne i v podvečer denně kromě pátku. Skupiny 
účastníků jsou do  10-12 osob, zahájení výuky 
ve II. polovině září 2012.  

Cvičíme, zpíváme, hrajeme (si), tancuje-
me...

V tělocvičně klidného dvorního traktu budov 
Vesny na Údolní 10 začnou od září opět pohy-

V týdnu od 26.11.  do 2.12.2012  bude v celé 
republice probíhat informační kampaň „Týden 
rané péče“. V tomto období se můžete častěji 
než jindy setkat s informacemi o zajímavé soci-
ální službě – rané péči.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a  pomoc rodinám, 

ve kterých vyrůstá dítě raného věku (0 - 7 let) 
s vážnějším postižením zraku, případně i s dal-
ším postižením.

ŽVS Vesna, o.s.

DoMoV Je DoMa

bové kurzy a  kroužky různého zaměření, pro 
věkové skupiny od 2 let po seniory. Nejmenším, 
v doprovodu dospělých, jsou určeny „Sluníčka“ 
a „Angličtina hrou“ (výuka  základní motoriky, 
kreslení, písniček a  říkadel...). Pro větší děti je 
připravena základní pohybová průprava (sku-
piny 3-5 let, 5-7 let), baletní a taneční průprava 
(„Balerínky“ pro dívky 4 - 7 let)  a „Sebeobrana“ 
(chlapci i dívky 5-7 let). Dospělí mají také „svá“ 
cvičení: jógu, pilates, zdravotní se zaměřením 
na udržování pohyblivosti pohybového apará-
tu, kondiční s prvky zumby a stepdance, sebe-
obranu. Cvičení probíhají od pondělí do čtvrt-
ka, při hudbě, s  využitím overballů, gymballů 
a  jiných pomůcek, pod vedením osvědčených 
lektorek a lektora. 

Pečovatelské akreditované kurzy
Absolvovat kvalifikační kurz s  akreditací 

MPSV je podmínkou pro vykonávání odborné 
práce pečovatelky. ŽVS Vesna, o.s., tyto kurzy 
pořádá již od r. 2006. Nejbližší termíny zahájení: 
od 21.9. (specializace na péči o seniory a han-

dicapované), od 9. 11. (péče o děti od nejmen-
šího věku, vč.handicapovaných). Vyučuje se 
vždy v pátek 15.00-19.00 a v sobotu 8.00-15.00 
hodin. Předměty: právní, sociální a  etické mi-
nimum, první pomoc, zásady bezpečné práce, 
hygieny, ekologie, výživa a stravování, zdravot-
ní poruchy a jejich léčba i prevence,  krizová in-
tervence,  komunikace, psychologie... Součástí 
kurzů je praxe v sociálních službách a závěreč-
né zkoušky (test a ústní část). Úspěšní absolven-
ti obdrží certifikáty s platností v ČR, Rakousku 
a  Německu. Uplatnění: zařízení a  organizace 
poskytující sociální služby nebo samostatně 
na živnostenský list (péče o klienty v domácím 
prostředí). Kurzy jsou přínosné i  pro ty, kteří 
v rodině pečují o osobu blízkou. 

Informace a  přihlášky: Údolní 10 - kan-
celář Vesny, 10.00-13.00 a  16.00-18.00 hod 
(pondělí až čtvrtek), 15.00-17.00 hod (pátek) 
nebo na  www.vesnaspolek.cz. Tel. kontakty: 
733 506 684 nebo 513 034 951, e-mail: kurzy@
vesnaspolek.cz.

Jak to děláme?
Dojíždíme k  rodině domů, vozíme s  sebou 

nápady a informace, stejně jako speciální hrač-
ky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či vy-
užít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. 
Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné 
pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o  čem 
potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi 
jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte 

v úterý 27.11.2012 do Střediska rané péče, Ne-
rudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 17.00 
hod. otevřené dveře a  pracovníci ochotní od-
povědět na Vaše otázky. Pokud raději hledáte 
informace na internetu, navštivte naše webové 
stránky www.ranapece.cz.

Podpořit naši službu rané péče může-
te také prostřednictvím sbírkového konta: 
243988498/0300. Děkujeme.
Mgr. Eva Hrachovinová, koordinátor soc. služeb

MVDr. Martin Blaha
pohotovost:  777 936 358

OD ZÁŘÍ JSME PRO VÁS ROZŠÍŘILI
SLUŽBY | SORTIMENT | OTEVÍRACÍ DOBU

doufáme, že k vaší spokojenosti

Vakcinace psů, koček, fretek a králíků 
Odčervení, čipování, vystavování pasů
Stomatologie, interna 
(dermatologie, gynekologie, 
ophtalmologie, endokrinologie, 
neurologie atd.) 

Chirurgické zákroky 
(kastrace, operace mléčné žlázy, excize tumorů apod.)
USG (sono) a RTG vyšetření
Preventivní a poradenská činnost, prodej krmiv 
a chovatelských potřeb
Výjezdy k pacientům

veterina@veterina-denny.cz  |  www.veterina-denny.cz

Otevírací doba:

Po–Pá:  8.00 – 12.00  |  15.00 – 19.00 
So:  zavřeno
 10.00 – 12.00 dle tel. domluvy
Ne:  18.00 – 20.00 T:   543 212 414 | Kšírova 218 | 619 00 Brno

VÝROBA SKŘÍNĚK
NA MÍRU

Vyrobíme vám jakoukoliv 
skříňku dle vašeho zadání.

Nyní AKCE 30% SLEVA NA:

- OHRANĚNÉ 
ZAPRACOVANÉ 
DÍLCE DLE VAŠEHO 
POŽADAVKU

- VÝBĚR Z 300 DEKORŮ
- VÝBĚR ZE 11 DRUHŮ 

MATERIÁLU
- CENA JE BEZ 

MONTÁŽE 
A NAVRTÁNÍ, KTERÉ 
VŠAK LZE PROVÉST.

Domestav, Špitálka 23, Brno, 
www.kovaninabytkove.cz, 

M: 776334190
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Elektrocentrály, Wapky,
tepovaèe, prùm. vysavaèe,

pily, vrtaèky, bourací kladiva,
brusky, detektor na plyn a.j.

www.niagara.cz
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PÙJÈ SI MÌ
    BOURACÍ
KLADIVO

PŘIJĎTE VOLIT 12. - 13. 10. 2012

BEZPEČNÁ BUDOUCNOST
PRO NÁŠ KRAJ


