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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, nový rok 2017 nás přivítal přívaly sněhu, které již několik let nepamatujeme a spolu s tím vyvstaly
problémy se zimní údržbou. Jsem si vědom, že současné nastavení údržby není ideální a možná máte pocit, že v mnoha
případech snad ani žádná neprobíhá. Při letošním množství
sněhu však byla údržba náročná nejen na lidi, ale i na techniku. Rozlehlost naší městské části, cca 36 km chodníků mnohdy starých a úzkých, to vše údržbu komplikuje. Přesto začínáme na radnici podnikat kroky, které by měly vést k lepší údržbě, a to nejen chodníků, ale i celého prostředí naší městské
části. Rád bych poděkoval, všem občanům, kteří přiložili ruku
k dílu a odmetání sněhu nenechali jen na obci.

Lednová sněhová nadílka v kostelní zahradě
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V lednu se konal XXV. společenský ples ÚMČ, který
jsme poprvé pořádali v nové sportovní hale. Změna místa přinesla spoustu komplikací, které se podařilo úspěšně zvládnout i díky řadě pomocníků a práci předsedkyně
kulturně-sportovní komise paní Lence Smutné. O účast
na plese projevila zájem spousta občanů. Na všechny se
však nedostalo a z tohoto důvodu plánujeme na příští rok navýšení kapacity. Ples v tomto rozsahu jsme byli
schopni uspořádat pouze díky partnerům a sponzorům,
jejichž seznam najdete v tomto vydání zpravodaje.
Dopravní problémy a jejich řešení jsou dlouhodobě
na prvním místě našeho zájmu. Podařilo se nám vyjednat rekonstrukci hlavní komunikace od ulice Střížova až
po křižovatku u kostela. V příštím roce by se měl realizovat úsek od křižovatky směrem k Sokolovně. Křižovatka u kostela bude řešena samostatně a povedeme o ní
další jednání. Mnohé z vás zajímá dění kolem obchvatu.
Podle původních předpokladů již mělo začít vykupování pozemků. Bohužel došlo ke zdržení vlivem kolize vzletových hladin letiště a trasování obchvatu. Zjednodušeně řečeno, pokud pojede kamion po plánované trase obchvatu, tak v určitých místech bude protínat letové hladiny letiště, což je z hlediska leteckým předpisů nepřípustné. Vedeme jednání s příslušnými orgány o možnosti řešení. Plánované výkupy se tak minimálně o půl roku
zdrží.
S plánem investičních akcí na letošní rok jste již byli
seznámeni v minulém vydání zpravodaje. Dovolím si jen
přidat informaci o plánované rekonstrukci autobusové
zastávky Chrlická (u restaurace U konvice). Kompletní
opravu chceme zrealizovat během letošního roku. Také
připravujeme nový přístřešek na zastávce Ivanovické náměstí.
Radomír Vondra, starosta
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INFORMACE Z RADNICE
Z jednání RMČ a ZMČ
Brno-Tuřany
Rada na 54. schůzi dne 7. 11. 2016:
- schválila nabídku společnosti HKÚ
s.r.o. na opravu výtluků na účelových
komunikacích na pozemcích p.č. 1103,
k.ú. Brněnské Ivanovice a p.č. 488, k.ú.
Dvorska, v ceně 32 781,97 Kč,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
o pravidlech pro pohyb psů.
Rada na 55. schůzi dne 21. 11. 2016:
- schválila harmonogram schůzí Rady
a Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany pro rok 2017,
(schůze ZMČ: 23. 2. , 27. 4. , 22. 6. ,
7. 9. , 19. 10. , 14. 12.)
- vzala na vědomí návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany na rok 2017, který
bude zveřejněn na úřední desce,
- doporučila ZMČ schválit program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing.
Stanislavem Bartoškem, jejímž předmětem je zajištění roznosu Tuřanských listů po celém území MČ Brno-Tuřany za
částku 2 500 Kč za jednotlivý roznos,
- schválila uzavření darovací smlouvy se
společností Služby Minks s.r.o. na částku 60 000 Kč a se společností KOMFORT,
a.s. na částku 20 000 Kč v rámci programu Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2017,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na dodání materiálního vybavení tělocvičny pro ZŠ Měšťanská a požaduje
oslovit uchazeče:
• ABC CYKLOSPORT s. r. o., Osová 4, BrnoBohunice, 625 00
• LA Sport, s.r.o., Lísková 1366/13, PlzeňDoubravka, 312 00
• SEDCO s.r.o., Průmyslová 5, Prostějov,
796 01
• GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35,
Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
• RADANSPORT s.r.o., Vrbenská 2044/6,
České Budějovice 5, 370 01
• BLAŽEK – SPORTVEL, s.r.o., Znojemská
4947/80b, Jihlava, 586 01
• Jipast a.s., Vážní 400, Hradec Králové,
503 41
• Berger – Huck s.r.o., Vanišova 552,
2

Horní Jelení, 533 74
- souhlasila s užíváním sportovní haly
s adresou Měšťanská 23 žáky ZŠ Měšťanská 21 jako dalším výukovým
místem,
- schválila nabídku společnosti Sidestav, s. r.o., Brno, na přemístění herních
prvků a laviček z prostoru dvora radnice na plochu při ulici Výmlatiště, v ceně
29 981,67 Kč.
Rada na 56. schůzi dne 5. 12. 2016:
- doporučila Zastupitelstvu schválit
Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2017,
- doporučuje Zastupitelstvu souhlasit
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,
kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol,
- souhlasila s přijetím finančního daru
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. ve výši 45 912 Kč pro Základní
školu Brno, Měšťanská 21,
- schválila nabídku Truhlářství Martin
Pernes na zhotovení nábytkového vybavení do nových prostor radnice po
bývalé knihovně v ceně 58 806 Kč,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení
na provádění základní údržby zastávek
MHD a odpadkových košů umístěných
mimo zastávky MHD v MČ Brno-Tuřany
a požaduje oslovit tyto uchazeče:
• Jan Frána, IČ: 404 46 603, Malínská
608/52, 620 00 Brno
• Ivana Zavadilová, IČ: 658 55 582, Jánošíkova 837/44, 643 00 Brno
• FISTAV, spol. s r.o., IČ: 255 32 952, Ivanovické nám. 4/27, 620 00 Brno
- schválila uzavření darovací smlouvy
se společností H.K.U., s. r.o., na částku
25 000 Kč v rámci programu Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2017,
- schválila nabídku LA Sport s.r.o. na
realizaci veřejné zakázky „Materiální vybavení do tělocvičny ZŠ Měšťanská a sportovní haly Tuřany“ za cenu
103 129,51 Kč,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 137
a 142/2 v k.ú. Holásky za účelem vybudování nového releového domku na
pozemku p.č. 137 v k.ú. Holásky a zřízení příjezdové cesty na pozemku p.č.
142/2 v k.ú. Holásky, a to společnosti

Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.,
- souhlasila s objednáním sportovního vybavení v částce do 50 000 Kč od
společnosti ABC CYKLOSPORT s.r.o.
a v částce do 20 000 Kč od Miroslava
Zbořila, podnikajícího pod obchodním
označením Mtrade.
Rada na 58. schůzi dne 19. 12. 2016:
- vzala na vědomí výsledky jednání,
které se konalo dne 15. 12. 2016 na
OI MMB a souhlasí s tím, aby budoucím provozovatelem části dešťové kanalizace v k.ú. Dvorska, a to infiltračního zařízení a dešťové stoky D3, byla MČ
Brno-Tuřany,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na organizaci veřejné zakázky na
stavební úpravy ZŠ Měšťanská, budovy
Měšťanská 21.
Rada na 59. schůzi dne 2. 1. 2017:
- vzala na vědomí skutečnosti zjištěné
při inspekční činnosti České školní inspekce ve dnech 2. - 7. listopadu 2016
v ZŠ Brno, Měšťanská 21 a uložila ředitelce ZŠ informovat bezodkladně Radu
a Komisi školskou o přijatých opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti,
- souhlasila s provedením náhradní výsadby za stromy pokácené na ul. Dvorecká, Myslivecká a Hanácká na náklady městské části Brno-Tuřany,
- schválila uzavření darovacích smluv se
společnostmi Gardentech s.r.o., na částku 15 000 Kč, AGRO Brno-Tuřany, a.s., na
částku 50 000 Kč, Keraservis Group a.s.,
na částku 20 000 Kč, MANAG správní, a.s.
na částku 10 000 Kč a STAVIMAL, s.r.o.,
na částku 10 000 Kč, vše v rámci programu Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany v roce 2017,
- souhlasila s realizací stavby „Osvětlení
přechodu Brno, ul. Tuřanské náměstí x
Střížova, k.ú. Tuřany“.
Rada na 60. schůzi dne 16. 1. 2017:
- uložila úřadu připravit výběrové řízení
na dokončení rekonstrukce silno a slaboproudých rozvodů v 3. NP a 4. NP v ZŠ
Měšťanská, budovy Měšťanská; uložila
oslovit tyto uchazeče:
• Karel Pospíšil, IČ: 75601982, Palackého
23, 769 01 Holešov,
• ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., IČ:

INFORMACE Z RADNICE

Příprava sálu pro obecní ples zahrnovala i instalaci rozebíratelného tanečního
parketu, který chránil původní hrací plochu tělocvičny.

47917059, Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno,
• S-TRIPLET s.r.o., IČ: 25527941, Myslbekova 1, 615 00 Brno,
- schválila nabídku Bronislava Rozkopala na realizaci veřejné
zakázky „Údržba zastávek MHD a odpadkových košů v MČ
Brno-Tuřany“ za cenu 16 000 Kč za měsíc,
- požaduje umístit před travnatou plochu na ul. Holásecká
fyzickou zábranu tak, aby auta nemohla na travnatou plochu najíždět,
- schválila servisní smlouvu společnosti UNITEL elektro, s.r.o.,
Vackova 31, Brno, k provádění údržby, servisu a oprav zařízení EPS (elektrická požární signalizace) typu ALGOPLUS a zařízení ER (evakuační rozhlas),
- navrhla Radě města Brna přiznání odměny ředitelce Jaroslavě Foltánové za mimořádné pracovní úsilí při opakovaném zajištění rozšířeného prázdninového provozu mateřské
školy Holásecká z důvodu probíhající rekonstrukce v mateřské škole U Lípy Svobody,
- souhlasila s nabídkou Mgr. A. Lenky Klodové, Sluhy 94, 250
63 Vratín, na zpracování skicy a studie rekonstrukce výběhu
pro psy u ulice Malínské, na pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany, za cenu 15 000 Kč.

Přijďte se svým nápadem. Dáme na vás.
Začátkem ledna Brno spustilo první ročník participativního rozpočtu, který nese název Dáme na vás.
O čem to je?
Brno vyčlenilo část peněz ze svého rozpočtu a umožní svým obyvatelům, aby podávali návrhy, co za ně ve městě vylepšit, změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat. Pro
první ročník participativního rozpočtu poskytlo město částku 20 milionů korun. Každý tak může přijít se svým vlastním
nápadem na projekt. U všech podaných projektů bude úřad
posuzovat, zda je lze provést, tedy zda realizaci nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr města.
S navrženými projekty také musí souhlasit příslušná městská
část. Na podzim tohoto roku poté občané města v hlasování
rozhodnou, které projekty město zrealizuje.

S jakými nápady můžete přijít?
To je jen na vás. Můžete navrhnout třeba doplnění herních prvků na dětském hřišti, vybudování venkovního posezení s veřejným grilem, jazykové kurzy pro dospělé, revitalizaci parku anebo můžete vymyslet něco úplně nového a originálního. Fantazii se meze nekladou. Jeden projekt může
stát nejvýše 2 miliony korun. Základní podmínkou je, že navrhované projekty musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit
ke komerční propagaci.
Přijďte tvořit projekty společně!
Během února a března proběhne v různých částech města série 10 úvodních setkání (workshopů). Na těchto setkáních se dozvíte více o participativním rozpočtu a o tom, jak
podat projekt a na co si dát pozor. Budete moci společně
s ostatními diskutovat nad možnými projekty ve vašem okolí a za pomoci úředníků se také můžete pustit do společné
přípravy projektů. Srdečně vás zveme na toto veřejné setkání, které se ve vaší MČ Brno-Tuřany uskuteční 7. 3. 2017
v zasedací místnosti ÚMČ v době od 17:30 do 19:15 hodin.
Srdečně vás zveme, neboť Dáme na vás je především o vašich nápadech.
Své projekty můžete podávat od února 2017, a to v elektronické či papírové podobě. Veškeré potřebné informace
naleznete na webových stránkách „Dáme na vás“ (www.damenavas.brno.cz).

Petra Klašková
Koordinátor participace obyvatel, MMB

Informace pro jubilanty
V naší městské části je již spoustu let zvykem, že občanům,
kteří slaví významné životní jubileum (75, 80, 85, 90 let a dále
každý rok) nebo výročí uzavření sňatku (zlaté, diamantové, platinové svatby) chodí osobně jménem vedení MČ blahopřát pověřené členky sociálně zdravotní komise. Blahopřání s malým
dárkem je předáváno seniorům s trvalým pobytem v naší městské části v jejich domově, případně v kanceláři sociální pracovnice na úřadě.
Pro jubilanty, kteří mají zájem o gratulaci od městské části, to znamená, že se musí hlásit sami buď na úřadě - ÚMČ Brno-Tuřany, referát sociálních věcí, Tuřanské náměstí 1, 1. patro, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235,
email: vlachova@turany.cz či Mgr. Veronika Tomečková, tel.
545 128 234, email: tomeckova@turany.cz, nebo u členů sociální a zdravotní komise. Evidence občanů MČ podle data narození není k dispozici.
Markéta Vlachová
Sociální pracovnice ÚMČ Brno–Tuřany
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INFORMACE Z RADNICE
Poplatek za komunální odpad
V loňském roce bylo v městě Brně za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na místním poplatku vybráno
239,3 mil. Kč, což odpovídá předpokládanému příjmu a rovněž svědčí o dobré platební morálce zpoplatněných osob.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli ke zlepšení práce úřadu svými podněty, a v neposlední řadě všem, kteří jste řádně a včas splnili své poplatkové a ohlašovací povinnosti. Letošní rok pro poplatníky v Brně nepředstavuje
oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn
zůstává i obecně závazná vyhláška č. č. 10/2015, jakož i
sazby - 670 Kč a 500 Kč pro děti do 3 let věku a seniory od
70 let věku.
Splatnost poplatku je k 31. 5. 2017.
Při bezhotovostní platbě se i nadále uvádí jako variabilní
symbol rodné číslo poplatníka, číslo účtu správce daně je:
111 22 00 22/0800.
Platba v hotovosti je možná:
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova A, po celý rok
b) od března do května pokladna MMB, Malinovského
nám. 3, přízemí
Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní návštěvě pracoviště a čekání na pokladně. Na
www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další údaje a užitečné odkazy. Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.
Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Brně - sběr a svoz komunálního odpadu, sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, obsluha sběrných středisek najdete na www.sako.cz, umístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu najdete na
www.brno.cz/mapy.

Plán čištění komunikací v roce 2017
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova,
Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Režná, Růžová
vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová, Šípková,
Tuřanské nám. 17-31, Tuřanské nám. - parkoviště pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá
Termíny: 30. 3. , 6. 6. , 8. 8. , 10. 10.
Blok č. 2
areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu pro seniory, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. –
jednosměrná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod
železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termíny: 4. 4. , 13. 6. , 15. 8. , 3. 10.
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Blok č. 3
Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidova, Sladovnická – i k sběrnému
středisku, U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o. 2-8, V Tišině,
Vinohradská – od Popelové po želez.mostek, Votroubkova,
Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny: 11. 4. , 20. 6. , 22. 8. , 17. 10.
Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po ul. V Aleji, Požární,
Pratecká, Průmyslová – část od potoka po Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, Ul. 1. května, V Aleji, Zapletalova
Termíny: 6. 4.
15. 6. , noc na 16. 6.
17. 8. , noc na 18. 8.
5. 10. , noc na 6. 10.
Odtahy vozidel zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s.
ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2017:
Firma Černý s odtahovou plochou, Slatina, Drážní 9,
areál F.K. Holoubek
tel.: 548 217 484, 602 737 673, fax: 548 219 156
Výdejní doba: ve všední dny 8°° - 17°° hodin

ZáKos – čištění vozovek
Dne 7. 4. 2017 bude v naší městské části probíhat čištění vozovek základního komunikačního systému (ZáKoS) od zimního posypu. Čištění zabezpečují Brněnské komunikace a. s.
ve spolupráci s naší městskou částí.
Dne 7. 4. 2017 proběhne čištění komunikace Rolencova,
z důvodu tohoto čištění bude umístěno přenosné dopravní značení (DZ) a čištění této vozovky bude probíhat s odtahem vozidel.
Na ostatních dopravně významných vozovkách, kde se přenosné DZ neumisťuje, proběhne čištění v podobném termínu.
Čištění ul. Rolencova a ZáKoSu bez DZ zajistí Brněnské komunikace a. s.
Ve stejném dni proběhne čištění komunikací základního komunikačního systému, na kterých jsou umístěny zálivy s parkovacími stáními.
Jedná se o tyto komunikace: Ul. 1. května, Holásecká, Hasičská, Popelova, V Aleji, Tuřanská (úsek od Měšťanské po
1. května), Revoluční, Špirkova. Na komunikacích bude umístěno přenosné dopravní značení.
Čištění těchto úseků ZáKoSu zajistí městská část.

ŠKOLSTVÍ
Ohlédnutí za polovinou školního roku
v tuřanské základce
S předáváním pololetního vysvědčení si většina žáků naší
školy odnášela pocit, že chodí do školy děsně dlouho a že už
by měly být zase nějaké prázdniny (však taky budou). Pedagogové si spíše povzdechli, že v září „naskočili“ do rychlíku,
který nejen, že neubírá na rychlosti, ale doslova se „řítí“ druhou polovinou k cíli. Oba pohledy nabízejí malé ohlédnutí.
První změna ve škole byla nová zástupkyně pro 1. stupeň
Mgr. et Mgr. Michaela Kašíková, která dosud na škole vykonávala pozici školní psycholožky. Situaci ve škole tedy dobře znala (také jako dřívější učitelka), přibyla jí navíc i pozice
výchovné poradkyně pro celou školu. Každodenní organizace, výuka, suplování a zajištění provozu obou detašovaných
pracovišť jsou jejím mnohdy velmi náročným úkolem, k němuž patří i odborné vedení nově vzniklého Školního poradenského pracoviště.
Do sportovních tříd na Měšťanské přišla řada nových žáků
- členů Regionální fotbalové akademie (RFA). Ta byla ustavena v červnu 2016 na základě dohody Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a Fotbalové asociace ČR. Nejen žáci z celého jihomoravského regionu, ale
i z Tuřan měli (a mají) možnost se stát členy RFA. Kromě vyššího počtu hodin TV za týden jsou na ně kladeny vysoké nároky plnit povinnosti žáka ZŠ, ale i každodenní tréninky a víkendové zápasy. Nejen jim, ale všem žákům běžných tříd na
Měšťanské je dána možnost využívat prostory nové sportovní haly a díky tomu mohou žáci z Dvorecké a Požární cvičit
v tělocvičně na Měšťanské. Poněkud náročnou cestu ke cvičení jim odlehčuje mikrobus, který je převáží (zejména z Požární) na Měšťanskou. Náklady na přepravu hradí FC Zbrojovka Brno. V rámci tělesné výchovy absolvovali žáci 2. a 3.
třídy Dvorecké výuku plavání, od února mají tuto výuku žáci
2. a 3. třídy z Požární.
Od října začala škola využívat elektronickou žákovskou
knížku (kromě žáků 1. a 2. ročníku). Rodiče i starší žáci dostali přístupové údaje a nejen oni, ale i pedagogové se učili
elektronickou žákovskou využívat. Na konci ledna dostali rodiče možnost se k nové formě sdílených informací vyjádřit.
Z dosavadních ohlasů rodičů usuzujeme, že je tato nová cesta v informovanosti pozitivně přijímána.
V listopadu proběhla na všech školních budovách plánovaná kontrola České školní inspekce. Hodnocena byla nejen
výuka u většiny učitelů, ale ČŠI se zajímala o provoz všech
školních budov, o bezpečnost žáků i zaměstnanců školy,
kontrolou prošla veškerá školní dokumentace. Závěrečná
zpráva vyzněla pozitivně, nicméně některá doporučení inspekce jsou průběžně řešena během roku.
V polovině listopadu se konaly ve všech třídách hovorové
hodiny ve složení rodič – žák – třídní učitel. Tuto formu setkání si v loňské anketě zvolila většina rodičů, a i když je pro učitele velmi náročná (příprava písemných podkladů, které si
rodič s sebou odnáší domů), je přínosná zejména tím, že přítomný žák má možnost se vyjádřit, sdělit svůj názor a není
třeba zejména nepříjemné situace řešit mimo školu. Letos

byly tyto schůzky doplněny o sebehodnocení žáků, které si
žáci (pod vedením třídního učitele) před setkáním vypracovali. Po jeho přečtení se někteří rodiče pak nestačili „divit“,
když získali informace o tom, jak se jejich dítě „vidí“.
Prosinec byl zakončen vánočním jarmarkem, na kterém
žáci nabídli návštěvníkům obdivuhodné a netradiční výrobky připravené na 1. stupni v pracovních činnostech a na Měšťanské ve vánočních dílnách. Dílny pod vedením paní učitelky Petry Pítry organizovali sami žáci devátých tříd. Podle velké návštěvnosti se zdá, že vánoční jarmark včetně kulturního vystoupení a chutného občerstvení ve školní jídelně se
již stal tradicí.
Leden je asi v každé základní škole obdobím zvýšené aktivity nejen žáků, ale i učitelů. Pokud ne žáci, pak jistě každý rodič má představu „dobrého“ vysvědčení“, které by měl potomek domů přinést. Faktem je, že vstřícnost a často i nadstandartní přístup učitelů v období závěrečné klasifikace nevyužijí žáci tak, jak by se očekávalo. Narůstá bohužel i frekvence
žádostí o uvolnění žáka z důvodů rekreace – což v tomto vypjatém období nebývá pro samotné žáky, ale ani pro učitele přínosem.
Pokud by se však zdálo, že život ve škole je „suchopárný“, nezáživný, není tomu tak. Mladší i starší žáci se za pár dnů chystají na týdenní lyžařský výcvikový kurz. Dva autobusy denně
vozí žáky z Dvorecké a Požární do lyžařského ski areálu Olešnice a odpoledne pak domů. Sedmáci a jejich spolužáci si sněhu užijí opět v Malé Morávce v Jeseníkách. V březnu se žáci
dočkají zasloužených prázdnin a naberou sílu do posledních
tří měsíců školního roku. V dubnu se poprvé v tomto termínu
uskuteční zápis dětí do 1. třídy. Aby si předškoláčci mohli školu „vyzkoušet“, připravila jim paní učitelka Mokrá se svým týmem už dvě sportovní akce v hale, které využila MŠ Holásecká
a MŠ U Lípy Svobody. V březnu mohou děti ze všech místních
MŠ zasednout do školních lavic na Dvorecké a Požární, kde si
vyzkouší „učení“ s žáky stávajících prvních tříd.
Závěr června přinese pro školu dlouho vysněnou rekonstrukci školní kuchyně. Na tu se všichni velmi těší - od září má
nabídnout žákům i zaměstnancům možnost výběru ze dvou
obědů☺. Během hlavních prázdnin proběhne podle záměru
radnice druhá fáze rekonstrukce elektroinstalace na Měšťanské. Vedení školy plánuje letos vymalovat kmenové třídy na
Dvorecké, aby stejně jako v září 2016 na Požární, tak i zde zasedli žáci do lavic v čistém, příjemném prostředí a měli tak
větší chuť chodit do oblíbené školy.
Všem žákům, učitelům, asistentům, vychovatelům i provozním zaměstnancům přeji hodně sil do druhé poloviny
školního roku.
Božena Küfhaberová, ředitelka školy
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ŠKOLSTVÍ
Poděkování MŠ
Děti z mateřské školy Holásecká 11 děkují truhlářství pana
Pernese za zakoupení výtvarných potřeb a Honebnímu společenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude využit k zakoupení pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Co bylo, je a bude…
Konec roku 2016 byl pro děti z mateřské školy obdobím
přinášení radosti nejen sobě, ale i druhým lidem. Úspěšně
jsme navázali spolupráci s Domovem pro seniory Holásecká. Jako první krok ke spolupráci si děti z Krtečků připravily pro seniory vánoční dramatizaci s názvem, Noc před Štědrým dnem“. Byli jsme rádi, že můžeme udělat radost někomu druhému, vykouzlit úsměv na tváři a za to děti sklidily
velký potlesk a již brzy se budeme s paní ředitelkou Domova pro seniory domlouvat na další spolupráci, která nás velmi těší. Vystoupením v Domově pro seniory to ale neskončilo a všechny děti ze školky předvedly svoji píli i na vystoupeních pro rodiče, kde ukápla nejedna slza štěstí. Poprvé naši
mateřskou školu navštívily v lednu lékárnice z tuřanské lékárny a prohloubily znalosti dětí v oblasti zdraví a samy děti
si mohly také vyzkoušet výrobu krému na ruce.
I nadále všichni pedagogové přistupují v rámci výchovně-vzdělávacího procesu k dětem procesem individualizace, kdy se snaží najít individualizovaný přístup a poznat jeho
specifika a ta potom v edukačním procesu zohlednit a využívají maximálního potenciálu dítěte. Ale k tomu je potřeba se
neustále vzdělávat a tak pedagogové s ochotou navštěvují

6

semináře a přináší tak účinné metody a formy práce. Výsledky dětí pak konzultujeme na individuálních setkáních s rodiči, kdy vzájemnou spoluprací zlepšujeme výsledky dětí.
S novým rokem nastalo období plánování a organizace,
kdy nás čeká 2. ročník Školkového plesu a již velmi oblíbená Školka v přírodě. Nic se nesmí podcenit a tak čím dříve se
začne, tím bude lepší výsledek. Pro velký zájem rodičů a dětí
o Školku v přírodě se opět pojede se sportovní agenturou
Outdoorwave. Díky spolupráci rodičů a jejich aktivního zapojení věříme, že i letos budou nejen tyhle dvě akce vydařené a s krásnými vzpomínkami.
Ještě nás čeká mnoho dalších akcí, ale nebudeme prozrazovat vše, ať se máme na co těšit.
Andrea Bartlová, ředitelka MŠ

Z HISTORIE
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KULTURA
Zatančím, trochu si zatančím…
Už když se před rokem slavnostně otevírala nová sportovní hala na Měšťanské ulici, hovořilo se o možnosti uspořádat
v jejích prostorách ples městské části. Po dlouhém plánování
a náročných přípravách se cíl organizátorů povedlo naplnit
a hala tak 20. ledna mohla přivítat téměř tři stovky návštěvníků 25. společenského plesu MČ Brno-Tuřany.
Úderem sedmé hodiny večerní začaly na místo konání
proudit skupinky zvědavých občanů, kteří se po letech, kdy
se ples konal v tuřanské sokolovně, těšili na něco jiného, na
ples v novém kabátě.
Právě kabáty se staly snad jedinou kaňkou na jinak povedeném večeru, neboť se kvůli nim vytvořila fronta u šaten,
která lehce zbrzdila zahájení plesu v podobě předtančení
pana starosty. Jinak však slavnost probíhala bez sebemenších nedostatků, za což je potřeba poděkovat celé řadě dobrovolníků, kteří se na přípravách aktivně podíleli.
Hlavním bodem programu bylo pěvecké vystoupení herečky a zpěvačky Zuzany Norisové, která přednesla několik písní ze slavného filmového muzikálu Rebelové, v němž
sama ztvárnila jednu z hlavních rolí. Úspěch ale sklidila také
kapela Breeze band, která zahrála několik bloků písní klasických i moderních, a DJ, jemuž patřila volba hudebního repertoáru od půlnoci až do pomyslného závěrečného hvizdu,
který ukončil zábavu na vysoké společenské úrovni.

kud by se vyhlašovala královna a král plesu, kandidáty na vítězství by byli téměř všichni.
Ačkoli se ples v podobném formátu konal poprvé, věřím,
že po Slavnostech tuřanského zelí tímto vznikla další nová
tradice, na kterou se v letech následujících jistě může navázat. Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez kterých
by se akce nemohla uskutečnit, a také všem zúčastněným
za vytvoření skvělé atmosféry, která byla odměnou organizátorům za jejich vynaložené úsilí při náročných přípravách.

Generální partner: AGRO Brno-Tuřany, a.s.

Za celý večer se vypilo několik litrů vína, beček piva i lahví dalších destilátů, protančilo se desítky párů bot a vypotilo
se tisíce kalorií. Krom stránky společenské tedy byla naplněna i sportovní funkce plesu, jelikož většina účastníků trsala,
co jim nohy a plíce stačily. Když se k tomu navíc přidali skvělí
moderátoři, manželé Tománkovi, se svojí školou tance, byla
na taneční parket opravdu radost pohledět, poněvadž po8

Partneři MČ:
Gardentech, s.r.o. • H.K.U. spol. s r.o. • Keraservis group, s.r.o. •
Komfort, a. s. • MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. • MANAG správní, a.s. • STAVIMAL s.r.o.
Sponzoři MČ:
1. náměstek primátora Mgr. Petr Hladík • AGSTAV Třebíč, a.s. •
A.D. Josef ŠEDIVÝ, s.r.o. • Autoškola YES • AVIATIK SERVIS s.r.o.
- www.balon.cz • BEG BOHEMIA, spol. s.r.o. • DESTILA, s.r.o.
• Drahomíra Doležalová • FISTAV, spol. s.r.o. • FC Zbrojovka
Brno, a.s. • GEFAB CS, s. r. o. • Kadeřnictví Ivana Zavadilová
• Květinářství Nekolný • Krejčíková Gabriela - Mary Kay • LETIŠTĚ Brno, a.s. • Macinka Josef • MaDe, spol. s r.o. • Pekařství BALABÁN • Polák Jiří • Potraviny Tuřanská včela • PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, s. r. o. • Restaurace
COLA TRANSPORT • ROTAX - hodinky a snubní prsteny • Simi
Secret • SIDESTAV, spol. s r.o. • Storge - velkoobchod květin •
Šperky Modesi • Truhlářství Martin Pernes • Vinotéka Vlastimil Job • ZENZERO - zázvorové nebe • ZEMAKO, s.r.o. • ZIPP
s.r.o. Brno • Železářství Antonín Tůma
Simon Vejtasa
člen Komise kultury a sportu
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VYNÁŠENÍ
SMRTONOŠKY
sraz před sokolovnou
2.4.2017 ve 14 hod
Na oslavu konce zimy za zpěvu a tance děvčat z
folklorního kroužku vyneseme smrt ze vsi. Přijďte také!
Srdečně zve Národopisný soubor Ferdinanda Volka a
centrum Tuřánek

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v roce 2017

Budova Požární 1:
1. B František Slabý, Natálka Bartlová, Lucinka Juráková
2. B Ondra Slabá, Karolínka Malcová
3. B Marcelka Dvořáková
Měšťanská 21:
5. A Kája Pavelková, Maruška Štěpánková, Nikolka
		
Bolečková, Martinka Fojtíková, Pavel Čandrla,
		
Patrik Sázavský, Ondra Munclinger, Aleš Kosík
5. B Simonka Horákovská, Anetka Zbitková, Kristýnka
		
Marková
7. A Petr Vejmělek, Pavel Pospíšil, Kuba Mandík,
		
Kristýnka Štollová, Kristýnka Smutná, Bára
		
Hudečková
7. B Kristýnka Malcová, Gábinka Mlýnková, Adélka
		
Kroupová, Adam Kroupa, Tomáš Vidlák, Vojtěch
		
Havlíček, Marek Pipek
8. B Katka Pernesová, Nikola Sedláčková
Dále to byly děti Andělka Urbančíková a Laura Jelínková,
Linda Biječková, Vilík Tikovský s maminkou, Štěpánek Vlach,
Maruška Nováková, dále mladí Vojta Brázda, Adélka Čechová, Jan Dvořáček, Zdeněk Machuča a Tomáš Kudláček.
Doprovod dětí zajišťovali tito paní a pánové:
Božena Küfhaberová, Lenka Biječková, Markéta Brázdová, Markéta Švecová, Gabriela Kroupová, Květoslava Urbančíková, Vladislava Havlíčková, Irena Soldánová, Ingrid Štollová, Miroslava Slabá, Andrej Boleček,
Martin Malec, Petr Vejmělek, Petr Schnirch a Jiří Vlach.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbírky konané dne 7. 1. 2017 v Tuřanech, Holáskách, Brněnských Ivanovicích a ve Dvorskách, a to koledníkům a jejich
doprovodu, organizátorům a samozřejmě také dárcům.
V letošním roce se v naší městské části vybralo celkem
82 161 Kč, což je o 14 242 Kč více než v minulém roce, vybíralo se do 15 pokladniček.
Největší poděkování patří opět paní ředitelce ZŠ Tuřany Boženě Küfhaberové, která nejen že zorganizovala jednotlivé skupinky koledníků a jejich doprovod, ale také sama byla vedoucí
jedné skupinky koledníků. Zas jako loni, bez její mnohahodinové organizační práce by sbírka u nás nebyla tak úspěšná.
Letos se vybíralo za veliké zimy, přesto koledníci obětavě
putovali po určených trasách. Koledníků bylo celkem 52, jejich dospělého doprovodu 15.
Koledníky byli tito žáci ZŠ Tuřany:
Budova Dvorecká:
1. A Vendulka Urbančíková, Eliška Sázavská,
2. A Maruška Pavelková, Michalka Bolečková
3. A Eliška Čechová
4. A Barunka Drásalová, Štěpán Skýba
9

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Všichni zúčastnění mají velké zásluhy a patří jim ještě
jednou velký dík.
Výtěžek sbírky bude použit zejména na tyto projekty:
• Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro
přímou pomoc lidem na ulici.
• Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory
na Žižkově ulici v Brně.
• Založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich rodinám.
Marie Bolečková, tříkrálový asistent

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Zpracování regulačního plánu (RP) v lokalitě Vinohrad se
nachází v podivném téměř „mrtvém“ stavu, který lze stručně vyjádřit „stále nic“! Odbor územního plánování a rozvoje
nejenže dosud nezpracoval připomínky ke 3. návrhu RP vzešlé z veřejné prezentace na Orlovně, ale stále není zpracována ani v červenci slíbená studie zástavby této lokality rodinnými domky, která by umožnila relevantní srovnání s 3. návrhem RP.
Lokalita U potoka
Taktéž příprava výstavby v lokalitě U potoka, včetně domů
s pečovatelskou službou, je na mrtvém bodě v důsledku selhání magistrátních úředníků, kteří nechali propadnout stavební povolení na vybudování infrastruktury a nepodali jednoduchou žádost o jeho prodloužení. Je možné, že celé úsilí pracovní skupiny, která zpracovala studii zástavby lokality prezentovanou veřejnosti v loňském roce na Orlovně přijde vniveč.
Holásecká jezera
Na přelomu roku se objevilo v Holáseckých jezerech neznámé červenofialové znečištění. Dne 4. 1. se na vyžádání KOPIS Hasičského záchranného sboru JmK dostavili příslušníci výjezdové skupiny pracoviště Laboratoř k identifikaci znečištění a byly odebrány vzorky k podrobné analýze.
Z analýz vyplývá, že s největší pravděpodobností je znečištění přírodního původu. Jedná se o druh rozkladného produktu přírodních materiálů (sedimentů a kalů). Nicméně voda je
kontaminována vysokou koncentrací amonných iontů, což
může indikovat fekální znečištění.
Jak jsme již informovali v posledním vydání Listů, v srpnu a září minulého roku prováděla firma Flos aquae z.s. posouzení kvality a složení vody a sedimentů v Holáseckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu vody a na
rybí obsádku. Ze závěrů zkoumání vyplynulo, že do systému
jezer byly v minulosti vypouštěny odpadní vody, ale v sou10

časnosti je dominantním problémem vysoká mocnost sedimentů a vysoké organické znečištění. Bioindikace i analýzy prokazují prakticky bezkyslíkaté prostředí, organické znečištění na úrovni septiku, téměř bez ryb, zooplanktonu, vodních ptáků a chráněných obojživelníků. Firma Flos aquae z.s.
mimo jiné doporučila doplnit analýzy sedimentů na přítomnost toxických látek. Tyto analýzy rozhodnou o nákladnosti
uložení či využití sedimentů.
V současné době je zahájeno Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna výběrové řízení na akreditovanou laboratoř s oprávněním provést vzorkování těžkých
kovů a PAU ze sedimentu v jezerech. Toto bude provedeno
v jarním období 2017. Po analýze výsledků bude přikročeno k výběrovému řízení na projektanta revitalizace Holáseckých jezer.
Záchrana chráněné přírodní památky Holásecká jezera je
jednou z priorit našeho Spolku. Abychom podpořili zájem
o tuto památku a její krásná i problematičtější zákoutí, plánujeme na podzim tohoto roku uspořádat výstavu fotografií s názvem Rok na jezerech. Vyzýváme zkušené i začínající fotografy, aby shromažďovali fotografie ze svých archívů
nebo pořízené v průběhu tohoto roku. Námětem jsou jezera ve všech ročních obdobích, za každého počasí, místa známá i méně známá. Výstava se uskuteční v prostorách radnice, vedle knihovny. Podrobnější informace zveřejníme v příštích Listech.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Zima jako řemen, mrzne, až praští
Tato slova jsme slýchali od našich rodičů před mnoha léty.
I sněhu bývalo dostatek a tak jsme si užívali zimních radovánek v plné míře. Od těch časů se nám pořádná zima tady
v Brně nějak vyhýbala. Co v noci zmrzlo, přes den se rozpustilo. I přes to všechno se na mrazivou sezónu dobrovolní ha-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Lednová plesová sobota
Nedávný víkend, konkrétně sobotní večer, jakoby měly
pro sebe v Tuřanech rezervovány myslivecké a hasičské spolky. Pořádaly se plesy v Sokolovně (tuřanští myslivci), na Orlovně (myslivecké sdružení Halali) a v Texas ranči měli bál
dobrovolní hasiči Brněnských Ivanovic. Známá úspěšná organizátorka, „šéfka“ hlavně žen-hasiček, Zdena Jandová
s kolektivem, se snažila konkurovat oběma velkým mysliveckým spolkům a bylo příjemné, že se jí to podařilo. Účastníci
bálu v Texasu se bavili až do ranního kuropění a kapela Mrak
odložila nástroje až po třetí hodině. Již tradičně mají hasiči
nejbohatší tombolu a koupíte-li si los, nemusíte čekat na slosování, ale na přiloženém seznamu hned víte, co jste vyhráli a cenu si můžete v přilehlém sále okamžitě vyzvednout.
Praktické hlavně pro ty, kteří třeba spěchají dříve domů. Akce
se konala již po osmnácté a tradičně byla úspěšná a všichni
se už těší na devatenácté pokračování v roce 2018.
Jiří Bartoš

siči v Holáskách každým rokem připravují. Hřiště při ulici Javorové uklidí a postaví mantinely. Letos to konečně nebyla zbytečná práce. Trvalý mráz umožnil vytvoření a následnou každodenní obnovu ledové plochy. A tak na místě, kde
se v létě sportuje, o hodech tančí, si letos v plné míře užívaly
bruslení školy i široká veřejnost. Toto všechno děláme zdarma a ve svém volném čase. A tak trochu zamrzí, že se najdou jedinci, kteří si na nás stěžují a neváhají poslat na hřiště městskou policii.
Petr Waidhofer, SDH Brno-Holásky

SPORT
Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.
Zdárně jsme ukončili rok 2016 jak po sportovní stránce,
tak společenského dění na Orlovně. Do nového roku jsme
vstoupili s přáním, abychom uspokojili zájemce o sportovní vyžití a také abychom splnili přání všem, co mají zájem
o společenské dění. Věříme, že spolu s naší restaurací se nám
to podaří.
Všechny sportovní oddíly pracují s velkým nasazením
a těší se na přízeň všech, co mají zájem si zacvičit, relaxovat, odpočinout si v tělocvičně od celodenního ruchu. Totéž
se týká i sauny, stále je možnost okusit odpočinek či očištění
v potírně a následný odpočinek, než půjdete domů.
Akce, které vás čekají v následujícím období, jsou k nahlédnutí na průčelí budovy při vstupu do předzahrádky. Plesová sezóna a zábavy jsou v plném proudu a další akce právě
najdete na vývěsce nebo na plakátech na území Tuřan a přilehlého okolí. Jste srdečně zváni.

Nyní k našim stolním tenistům, kterým skončila první půle
mistrovských soutěží. Všechna naše družstva jsou na velmi
dobrých místech. Ani jedno družstvo není v pásmu sestupu.
Ve třetí lize naše A-družstvo je momentálně po 15 utkáních
z 22 na 5. místě. Dalších sedm družstev si vede ve všech soutěžích výborně. B-družstvo v Krajské soutěži je na 4. místě a bojuje o postup. Další naše tři družstva pro bodový náskok mají
pravděpodobně již nyní zajištěn postup do vyšších soutěží.
E-družstvo z 13 utkání 12x zvítězilo a je na 1. místě. F-družstvo si drží 3. postupové místo a G-družstvo nejstarší hráči
jsou suverénně na 1. místě, z 15 utkání 15 výher. Poslední
naše 8. družstvo je na 6. místě.
Při náboru žáků jsme nakonec získali 5 kluků, kteří to berou vážně, jsou místní a věříme, že u sportu vydrží. Těmto žákům se každé úterý a pátek od 15,00 hodin věnují hráči Pospíšil Josef a Škvařil Petr. Patří jim dík a přání, ať vychovají zdatné nástupce.
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Vánoční turnaj, zleva Ságl O., Babák P., Javůrek M., Škvařil P., Vysloužil V.
a nestor stolních tenistů Klimeš V.

Na Štěpána 26. 12. 2016 se uskutečnil vánoční turnaj
v jednotlivcích; za finanční pomoc děkujeme naší Městské
části Brno-Tuřany. Prvních pět míst obsadili tito hráči:
1. Ságl Ondřej, 2. Babák Petr, 3. Javůrek Martin, 4. Škvařil
Petr a 5. Vysloužil Vítězslav.
Turnaj měl dobrou úroveň a zúčastnilo se 20 aktivních
hráčů a dalších 20 – 25 fandilo a povzbuzovalo. Bylo to pěkné ukončení roku 2016. Do druhé poloviny mistrovských
utkání, která končí v polovině dubna, přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Totéž přejeme všem našim cvičícím a cvičitelům a všem, co k nám našli cestu a přijdou si zacvičit nebo třeba zatancovat. Zve vás jak Tělovýchovná jednota Holásky, z.s., tak naše Restaurace Orlovna.

Program domácích zápasů A-týmu SK
Tuřany na jaře 2017
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

1. 4.
15. 4.
29. 4.
13. 5.
3. 6.
17. 6.

v 15:30 h
v 16:00 h
v 16:30 h
v 16:30 h
v 16:30 h
v 16:30 h

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

Fotbalisté SK Tuřany
pořádají dne
26. 3. 2017 v 18:00 hod.
v Restauraci FAKO výroční
členskou schůzi.
Jste zváni.
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Příznivci-pamětníci SK Tuřany
Zleva: Fiala, Havránek, Kovář a Joura

Tuřany-Šatov
Tuřany-Hevlín
Tuřany-Blížkovice
Tuřany-Rajhradice
Tuřany-Horní Kounice
Tuřany-Medlánky

OSTATNÍ
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje

JAK PŘEDCHÁZET OTRAVÁM
ZPŮSOBENÝCH OXIDEM
UHELNATÝM
Zejména v topné sezóně se zvyšuje riziko otrav oxidem uhelnatým. Problém spočívá v tom, že tento plyn není vidět, ani
cítit. Jaké jsou příznaky otravy, a dá se tomu nějak předejít?
Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je silně jedovatý a lidské smysly neumí jeho přítomnost
detekovat. Vzniká v menší nebo větší míře u všech procesů
hoření, kde se spalují směsi obsahující uhlík. Kromě zemního
plynu je takovou dobře známou a často používanou látkou
samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, benzín, nafta, topný
olej, dřevo, zahradní odpad, pelety, papír nebo tabák.
Možným zdrojem nebezpečí je každé takové zařízení, které
ke svému provozu používá některé z výše zmíněných paliv,
tj. kotel fungující na plyn nebo na kombinované palivo, plynový průtokový ohřívač vody (karma), plynový sporák, krb,
kamna či krbová kamna. Dále moderní zplynovací kotle na
dřevo a pelety, zahradní gril a každý stroj poháněný motorem s vnitřním spalováním, např. automobil, motocykl, zahradní sekačka atd. Hlavními příčinami vzniku a následného úniků oxidu uhelnatého z takových zařízeních je zejména jejich chybná instalace, zanedbávání revizí a nedostatečná údržba.

Příznaky otravy
Příznaky otravy oxidem uhelnatým, způsobené nedostatkem kyslíku, jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené myšlení a zarudnutí obličeje. Při středně těžkých otravách dochází ke zvracení, ospalosti a celkové zmatenosti.
V těžších případech se mohou objevit křeče, porucha vědomí, zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu a nakonec i smrt.
Prevence otrav oxidem uhelnatým
• nechte komíny pravidelně kontrolovat,
• na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět
údržbu odborníkem,
• pokud jsou v jednom bytovém domě topná zařízení vyvedena do jednoho společného komína, bezpodmínečně si
vyžádejte názor odborníka (např. kominíka nebo technika
firmy, která zařízení instalovala) a pokud je to možné, nechte
si zrekonstruovat systém odvodu spalin,
• pokud máte topné zařízení s otevřenou spalovací komorou
(kotel, plynový ohřívač vody, krb), ujistěte se, že zásobování
zařízení vzduchem je zajištěno, neucpávejte větrací otvory
vytvořené ve zdech,
• zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech,
• motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu.
Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte hlásič výskytu oxidu
uhelnatého. Cena za pořízení se pohybuje od cca 400 Kč
výše.
CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.krizport.cz

Aktivní divadelní dílny pro rodiče s dětmi
od 5 do 8 let
Od 1. 2. 2017 připravujeme zahájení pravidelných aktivních divadelních dílen pro děti ve věku od 5 do 8 let
spolu s rodiči, prarodiči. Víkendové divadelní dílny, pod
vedením odborných lektorů, budou dvouhodinové otevřené lekce, založené nejen na dramatické výchově.
Dospělí ztrácí, pod tíhou neustálého spěchu a problémů, které život přináší současně s nedostatkem času, svou
bezprostřednost a schopnost si s dětmi hrát. Jeden z nejlepších způsobů, jak tento stav změnit je divadlo. Nejlepší společníci při znovuobjevování spontaneity jsou určitě
děti, které rodiče v mnohém podpoří a společně tak prožijí krásně a hravě strávený čas. Prostřednictvím takto získaných, zcela nových, společných zážitků mohou více rozvíjet
svůj vzájemný vztah.
Lekce budou probíhat na základě různých tematických

www.chytre-blondynky.cz

okruhů vybíraných podle předchozích zkušeností, znalostí
a jejich využití v dalším běžném životě.
Při výběru jednotlivých tematických okruhů bude samozřejmě přihlédnuto i k tomu, že účastníci budou různých věkových kategorií (děti od 5 do 8 let, věk rodičů bude zcela
jistě různý). Proto všechny hodiny budou probíhat velmi přístupnou a hravou formou a i proto jsme zvolili formu otevřených lekcí, jejichž obsah na sebe nebude zásadně navazovat
a bude tak vhodný pro pravidelné účastníky divadelních dílen, stejně jako i pro nově příchozí.
Divadelní dílny se budou konat prvotně vždy v sobotu dopoledne, předběžně od 10:00 do 12:00 hod. (v případě dohody i v jiné termíny) ve zkušebně na ulici Gorkého v Brně.
Počet lekcí je neomezený, jejich náplň bude vždy vytvářena
a doplňována dle účastníků divadelních dílen.
Další podrobné informace získáte na e-mail adrese:
divadylko-brno@seznam.cz nebo na telefonním
čísle: +420 603 584 610.
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Filharmonie Brno zve na Velikonoční
festival duchovní hudby
Hudební pouť brněnskými chrámy patří ke každoročnímu koloritu brněnské kulturní scény. Letos se uskuteční ve
dnech 9. až 23. dubna v šesti brněnských kostelech a tématem je v roce pětistého výročí reformace svědectví. Vznik festivalu se datuje do roku 1992 a jde o vůbec první festival svého druhu v České republice. Reaguje na stálý zájem posluchačů o koncerty duchovní hudby tematicky spjaté s liturgicky významným obdobím Velikonoc.
Co přinese letošní program?
Jeden festival, 6 koncertů, 6 chrámů a 2 temné hodinky.
Tak by se dal jednoduše shrnout 26. ročník. Mimo jiné zazní
Matoušovy pašije od J. S. Bacha, Kutavičiusovy Brány Jeruzaléma nebo Mendelssohnovo slavné oratorium Paulus (sv. Pavel). Milovníci zvuku varhan se pak můžou těšit na varhanní
koncert Jana Šprty.
Svatý týden neboli pašijový týden je významné období
Velikonoc, ve kterém si připomínáme poslední týden Ježíšo-
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va pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. Začíná
Květnou nedělí, svátkem, jenž je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely a které mají připomínat palmové větve. Těmi lid vítal Ježíše. Touto nedělí vždy Velikonoční festival
duchovní hudby začíná. Letos se tak stane v kostele sv. Janů
v Minoritské ulici, kde zazní již zmíněné Matoušovy pašije.
Temné hodinky festivalu aneb Koncerty při svíčkách
Součástí festivalu jsou kromě tradičních koncertů také tenebrae neboli temné hodinky v závěru svatého týdne. Letos
na středeční program renesančních lamentací v podání slavného belgického souboru Graindelavoix v kostele sv. Jakuba navazují čtvrteční (pašijová rozjímání F. A. Míči) a páteční temné hodinky (Stabat Mater J. K. Vaňhala) v jezuitském
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Začátky koncertů vždy ve
21 hodin.
Zažijte Velikonoce na vlastní poslech a užijte si jedinečné
koncerty v krásných prostorách brněnských chrámů.
Více na www.filharmonie-brno.cz/festivaly
a Facebooku Velikonoční festival duchovní hudby.

INZERCE

MALBY 14 Kč/m2 / NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, TAPETOVÁNÍ aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA 250 Kč
Tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz
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POØÁDÁ ll. roèník

SOUTÌŽE O NEJLEPŠÍ

GULÁŠEK

KDY
KDE
V KOLIK

8. 4. 2017
ROLENCOVA 93 (Orlovna)
11.00 hod.

PO DOBU PØÍPRAVY DOPROVODNÉ SOUTÌŽE:

pití piva na èas

-

koulení sudu

HOSTÉ:
Vstupné na akci je 120 Kè
V cenì je degustaèní porce gulášù
+ malý dárek
hodnocení a ochutnávka zaèíná
ve 12.30 hodin.

Pravidla soutìže na:
www.restauraceorlovna.cz

-

soutìž o nejlepší kostým týmu

SOUTÌŽÍCÍ:
Pøihlášky do soutìže do 30. 3. 2017
Poèet soutìžních týmù je omezen na 10
Družstva mají max. 5 èlenù
Startovné èiní 500 Kè splatné do 30. 3. 2017
V porotì zasedne šéfkuchaø hotelu Voronìž
pan Petr Klimeš
Všechny srdeènì zve personál RESTAURACE ORLOVNA

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách
ww.turany.cz.
Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno
Příští uzávěrka je 3. 4. 2017. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost
odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí a nejsou archivovány.
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