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V mrazivém průběhu měsíce února bychom
měli za sebou již další ročník oblíbeného
společenského obecního plesu. Bohužel
kvůli trvajícím vládním opatřením se tato
jedna z největších kulturních událostí v naší
městské části neuskutečnila. Nadále však počítáme s pořádáním dalších akcí, jako např.
letní noc, promítání letního kina a hlavně
Slavnosti tuřanského zelí. Snad mohu prozradit, že hostem letošních slavností bude
zpěvák Janek Ledecký. Pevně věřím, že na
podzim budeme moci tuto oblíbenou akci
uspořádat v plném rozsahu. Nově se také
můžete těšit na fotografickou výstavu „Pod
otevřeným nebem“. I pro letošní rok se nám
podařilo pro pořádání kulturních akcí zajistit
finanční podporu od řady sponzorů. Patří jim
velké poděkování za to, že i v této nelehké
době neváhají naši městskou část finančně
podpořit.
Koronavirová epidemie se bohužel nevyhýbá ani našim školským zařízením. V průběhu
roku tak již došlo z důvodu nákazy k uzavření
všech tří mateřských školek. Provoz úřadu se
nařízením vlády vrátil do zaběhnutých kolejí
a jsme připraveni vyřizovat vaše záležitosti ve
standardním režimu.
Mnozí z vás na sociálních sítích zaznamenali
informaci o reorganizaci městské hromadné
dopravy, která se má dotknout i autobusové
linky číslo 63. Po pěti letech se nám tak na stůl
opět vrací boj za zachování dopravní obslužnosti. Ve spolupráci s vedením MČ Chrlice
jsme začátkem roku vyvolali jednání s představiteli DPMB. Na schůzce jsme deklarovali
nespokojenost se způsobem jednání a informování o připravovaných změnách. DPMB
na základě našich připomínek zpracovává
několik variant řešení (jednou z nich je i zachování současného stavu beze změn). O výsledcích vás budeme průběžně informovat.
S plánovanými investicemi pro rok 2021 vás
v minulém vydání zpravodaje seznámil pan
místostarosta. Aktuálně mohu doplnit, že se
nového chodníku dočkají občané z ulice Vyšehradská. Brněnské komunikace a.s. nám

Přehled předpokládaných kulturních
akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
28. 05. 2021
Červen – září
		
05. 06. 2021
10. 06. 2021
19. 06. 2021
23. 07. 2021
30. 07. 2021
		
06. 08. 2021
13. 08. 2021
20. 08. 2021
27. 08. 2021
		
11. 09. 2021
26. 11. 2021
		

Koncert
Fotografická výstava
„Pod otevřeným nebem“
Den dětí
Divadelní představení
Letní noc
Letní kino
Letní kino
– dětské představení
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Letní kino
– dětské představení
Slavnosti tuřanského zelí
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku

vyšly vstříc a zařadily rekonstrukci tohoto
chodníku do letošního plánu oprav.
S provozem zdravotního střediska souvisí
jedna méně pozitivní záležitost. Paní doktorka Mendelová ukončila činnost své stomatologické ordinace a i přes naši velkou snahu
se nám zatím nepodařilo zajistit náhradu.
Chtěl bych tímto požádat naše občany o pomoc při hledání nového zubaře.
Pokračujeme v přípravě stavby nového zdravotního střediska naproti radnice. Máme hotový geologický průzkum, v současné době
probíhá stavebně-technický průzkum a také
výběrové řízení na projektanta. Na projektovou dokumentaci jsme obdrželi dotaci
2.000.000 Kč z rozpočtu města Brna. Projekt
by měl být hotový do konce letošního roku.
Na závěr vám všem přeji hodně zdraví, co
nejvíce klidných dnů a budu se těšit na setkání s vámi.
Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 55. schůzi dne 9. 11. 2020:
- schválila prodej motorového vozidla Avia A31, požárního dopravního automobilu DA12, RZ: 4B6 62 00 SH
ČMS Sboru dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady, a to
za částku 14.300 Kč,
- schválil nabídku ATELIER FONTES, s.r.o., na realizaci
veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
na výsadbu a dosadbu v ÚSES v k.ú. Tuřany“ za cenu
83.490 Kč.
Rada na 56. schůzi dne 23. 11. 2020:
- schválila poskytnutí individuální dotace Náboženské
obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech
na obnovu pamětní desky na fasádě Husova sboru
v roce 2020 ve výši 20 000 Kč,
- schválila nabídku FISTAV spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky „Oprava chodníku pro pěší na ulici Rolencova“ za cenu 77.532 Kč,
- schválila nabídku na zpracování studie na vestavbu
bufetu do vestibulu sportovní haly na ulici Měšťanské
za částku 15 000 Kč.
Rada na 57. schůzi dne 30. 11. 2020:
- nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení stavby přechodu pro chodce přes ulici Prateckou, stavba je připravována v rámci
celoměstské akce „Bezpečné cesty do škol“,
- schválila nabídku FISTAV spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky „Oprava části účelové komunikace NN
1647, k.ú. Dvorska“ za cenu 178 373 Kč,
Rada na 58. schůzi dne 14. 12. 2020:
- souhlasila s použitím finančního daru ve výši 91 350 Kč
od společnosti Lidl Česká republika na nákup ICT techniky na budovy Dvorecká 4 a Požární 1 a s přijetím
věcného daru ve výši 270 456 Kč pořízeného v rámci
evropského projektu „Maják – síť kolegiální podpory“
pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- souhlasil s navýšením finančního daru o 18 900 Kč
na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na školní rok
2020/2021, a to v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
od společnosti WOMEN FOR WOMEN pro Základní
školu Brno, Měšťanská 21,
- schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava podlahy v nebytových prostorách MŠ Zapletalova II“ za cenu 304.885 Kč.
Rada na 60. schůzi dne 18. 1. 2021:
- souhlasila s realizací průzkumných prací na hydrogeologických vrtech HV151 a HV152, které bude provádět
společnost GEOtest, na pozemcích p. č. 90/1 a 4/1
v k.ú. Brněnské Ivanovice. Po ukončení prací budou pozemky navráceny do původního stavu. Rada požaduje
předání výsledků průzkumných prací.
- schválila pořádání XXIX. společenského plesu MČ Brno-Tuřany s tombolou dne 19. 3. 2021 od 20:00 hod
v sále Sportovní haly na ulici Měšťanská, pokud to

umožní ochranná opatření vlády ČR, schválila cenu slosovatelné vstupenky ve výši 400 Kč,
- schválila nabídku LDH spol. s r.o. na aktualizaci projektové dokumentace pro vodoprávní povolení a povolení k nakládání s vodami Skateparku Tuřany II. část, SO
12 – Vsakovací průlehy,
- schválila nabídku na zpracování rozšíření studie přístavby tělocvičny včetně šaten a sociálního zařízení
k budově základní školy na ulici Požární o 1. NP nad
částí půdorysu.
Rada na 61. schůzi dne 1. 2. 2021:
- navrhla Radě města Brna ocenit 3 pedagogické pracovníky naší ZŠ u příležitosti Dne učitelů v roce 2021,
- schválila poskytnutí individuální dotace Základní umělecké škole Brno, Slunná, na celoroční činnost umělecké školy v detašovaném pracovišti na Základní škole
Brno, Měšťanská 21 v roce 2021 ve výši 50 000 Kč,
- schválila nabídku Průzkumy staveb, s.r.o. na realizaci
veřejné zakázky „Nová poliklinika Tuřany – stavebně
technický průzkum“ za cenu 77 440 Kč,
- schválila smlouvu o vytvoření a provedení uměleckého výkonu formou koncertu na Slavnostech tuřanského
zelí dne 11. 9. 2021 s názvem: Janek Ledecký & Band
za částku 145 200 Kč.
Zastupitelstvo na 14. zasedání
dne 10. 12. 2020:
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok
2021 a Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená
RMČ pro rok 2021,
- schválilo harmonogram svých zasedání v roce 2021,
a to: 18. 2. , 29. 4. , 24. 6. , 2. 9. , 21. 10. a 9. 12.
- schválilo nové názvy ulic a prodloužení stávajících ulic
v MČ Brno-Tuřany:
• Tomáše Krumla – pozemek p.č. 2375/1 v k.ú.
Holásky
• Slavomila Janáčka – pozemky p.č. 436/1,
436/46 a 436/37 v k.ú. Holásky
• prodloužení stávajících ulic Ledárenská,
Přichystalova, Šípková, Růžová, Vinohradská.

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 pověření členové sociální 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.
V současné době je z epidemiologických důvodů tato
velmi příjemná činnost omezena. Nicméně v ní bude-
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me pokračovat i v tomto roce, avšak s ohledem na aktuální situaci a platná vládní opatření.
Svůj zájem o blahopřání k životnímu jubileu a související dotazy směřujte telefonicky nebo emailem na ÚMČ
Brno-Tuřany, oddělení sociální péče, Tuřanské náměstí
1, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 778 410 886, email: vlachova@turany.cz, nebo na členy sociální komise.
Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho sil a zdraví
v tomto roce.
Markéta Vlachová
vedoucí oddělení sociální péče

SPD v zastupitelstvu MČ
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budoucnost.
Upozorňoval jsem také na nebezpečný přechod pro
chodce u Makra, který je mimo normy, jenž ukládá zákon. Tento přechod je dlouhý bezmála 10 m a zákon
ukládá, že přechod delší než 7 m musí být pro bezpečnost oddělen středovým ostrůvkem. Mimochodem studie týkající se zmiňovaného přechodu u Makra leží již
14. rokem v archivu naší městské části. Proto jsem na
posledním zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2020 navrhl zařazení bodu č. 18 na odvolání Ing. Miroslava Dorazila z funkce místostarosty městské části Brno-Tuřany.
Svůj čas si v zastupitelstvu neodsedíme, jako jiní členové. Pracujeme a věříme, že Váš hlas pro SPD z roku
2018 měl a má smysl.
Slibuji, že i nadále budeme usilovně pracovat pro lepší
a bezpečnější život v Tuřanech, a to jak v komisi výstavby a rozvoje, kde nás skvěle zastupuje Antonín Beneš,
tak v kontrolním výboru, ve kterém pracuji já.
Hezký den a pevné zdraví.
Leoš Prokeš, zastupitel MČ Brno-Tuřany

SPD je členem zastupitelstva MČ Brno-Tuřany druhým
rokem. Dovolím si proto alespoň částečně poukázat na
její práci.
Našim úkolem v tomto volebním období je být konstruktivní opozicí a upozorňovat na chyby, kterých se
dopouští současné vedení MČ. Na zasedáních zastupitelstva předkládáme vlastní návrhy na lepší život
v Tuřanech, zároveň i podpoříme jakýkoliv návrh napříč politickým spektrem, pokud je pro městskou část
prospěšný.
Několikrát jsem na zastupitelstvu vystoupil k otázce zachování ZŠ v Požární ulici a k výstavbě nové tělocvičny
pro tuto školu. Dnes má ZŠ novou střechu a pracuje se
na projektu nové menší tělocvičny.
Předložil jsem protinávrh k vyhlášce o regulaci používání zábavní pyrotechniky v omezeném čase namísto celého dne oslav nového roku. Další protinávrh
byl k obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích,
kdy šlo o snížení sazby poplatků za psa pro majitele
psů, jenž mají jediný příjem z důchodového pojištění. Tento protinávrh nebyl zastupitelstvem podpořen.
Naše práce obsahuje i kontrolní činnost, kdy se vedení MČ dotazujeme vždy, když je potřeba. Například při
veřejné zakázce, kdy šlo o odstranění koupaliště v Tuřanech nechal místostarosta zasypat díru po bazénu ornicí, která vyšla cca. o 80 tis. Kč dráž, než klasická zemina.
Vysvětlení jsem ale nedostal.
Skatepark z projektu, Dáme na Vás“, který se slavnostně otevřel roce 2018 za přítomnosti novinářů na ul.
Švédská stál daňové poplatníky bezmála 1.3 mil. Kč byl
po několika dnech uzavřen z důvodu, že byl postaven
bez stavebního povolení. Zavřený je dodnes, jelikož
vedení MČ nedokáže zajistit dodatečné stavební povolení. Mezitím nás Skatepark stojí další peníze, které
ho budou udržovat do doby, než bude vyřešena jeho

Reakce na článek
pana zastupitele za SPD
V tomto čísle Listů jste si přečetli článek zastupitele za
SPD. Článek obsahuje plno nepřesností, polopravd
a nepravd. Vzhledem k tomu, že jsem v něm uveden
osobně, dovolím si na jednotlivé body reagovat jistým
upřesněním:
• ZŠ Požární
Budově ZŠ Požární se radnice věnuje dlouhodobě,
jako ostatně i všem dalším budovám školy a školek.
Již v minulém volebním období (tj. bez SPD v zastupitelstvu) jsme provedli v roce 2016 na budově
ZŠ Požární výměnu vstupních dveří, v roce 2017 rekonstrukci výdejny jídel, v roce 2018 výměnu kotle
pro vytápění a rekonstrukci celé kotelny. O špatném
stavu střechy jsme věděli již z minulého volebního
období, a proto zadání projektu na její rekonstrukci
bylo jednou z prvních investičních akcí po volbách
v roce 2018. Zpracování projektu jsme zadali již
v březnu 2019, tedy v době, kdy proběhla teprve dvě
zasedání zastupitelstva a jeho noví členové (i zastupitel za SPD) se teprve seznamovali s prací radnice
a jejími záměry.
Po diskusi v koalici jsme také rozhodli, že necháme
zpracovat projekt na výstavbu nové malé tělocvičny, později i s nástavbou další místnosti pro družinu.
Nyní je zpracována studie a bude se zadávat zpracování projektu pro společné řízení.
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• Poplatek za psy
Zastupitelstvo podpořilo variantu snížené sazby poplatku pouze pro osoby starší 65 let kvůli menší administrativní náročnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná
o celoměstskou vyhlášku, je nyní situace taková, že
sníženou platbu platí všichni důchodci mladší 65 let
za prvního psa, za všechny psy pak majitelé starší 65
let. Majitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou od poplatku
osvobozeni.
• Koupaliště v Tuřanech
Neutěšený stav bývalého koupaliště na ulici Karkulínova a možnost poranění či úrazů při pohybu v tomto
prostoru vedl Radu městské části k tomu, že nechala
autorizovanou kanceláří zpracovat projekt demolice
a poté proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Při
prvním výběrovém řízení se nabízená cena za likvidaci
pohybovala v částkách mezi třemi a čtyřmi milióny Kč.
Rada výběrové řízení zrušila, upřesnila zadávací podmínky a vyhlásila druhé výběrové řízení. Zde se cena
již snížila na rozmezí od jednoho do cca tří miliónů Kč.
Byla vybrána nejlacinější firma, která i přes naše prvotní
obavy provedla práce rychle, kvalitně a podle projektu.
Součástí cenové nabídky byla i cena za zasypání díry po
koupališti zeminou a tato částka byla následně firmou
také fakturována a radnicí proplacena. Na vše dohlížel
odborný stavební dozor a projektant. Není tedy pravdou, že „místostarosta nechal zasypat díru po bazénu
ornicí“ a není ani jasné, jak dospěl autor článku k domněnce, že zásyp byl proveden „…cca o 80 tisíc Kč
dráž…“.
• Skatepark
Skatepark – tohle téma bylo již několikrát v Listech diskutováno. Bohužel jsou u nás takové zákony a lhůty,
které neumožňují rychlejší postup v procesu povolení.
Současná situace je taková, že dokončujeme doplnění
projektové dokumentace dle výzvy stavebního úřadu
a budeme čekat na vydání stavebního povolení na celý
areál, tj. i na další dvě akce z participativního rozpočtu.

vydáno právoplatné územní rozhodnutí), instalace semaforu na přechodu před radnicí na Tuřanském náměstí (od projektu až po realizaci), zajištění a prosazení
projektu na světelnou křižovatku Kaštanová – Popelova
a přípravě stavby kanalizace v Tuřanech. V dalším volebním období jsem neměl na investiční akce radnice
jako řadový opoziční zastupitel žádný vliv.
V současné době je zpracován a připraven nový projekt na přechod pro chodce u Makra, který je v souladu
s legislativou a má stavební povolení. Podle finančních
možností by ho mělo město Brno realizovat letos, popř.
příští rok.
Tolik tedy k upřesnění zavádějících informací v článku
SPD.
Na závěr si dovoluji vyjádřit názor, že konstruktivní
opozice je pro mě taková, která přichází v průběhu volebního období nejen s kritikou a dotazy, ale i s návrhy a nápady. Na radnici jsme otevřeni diskusi a pokud
by měl kterýkoliv opoziční zastupitel snahu a zájem, je
kdykoliv na radnici vítán i mimo zasedání zastupitelstva,
ostatně jako všichni občané naší městské části.
Do dalších dnů Vám přeji v této nelehké době hlavně
zdraví a životní optimismus.
Miroslav Dorazil, místostarosta

Máte nápad
pro Brno?
Na vaše projekty máme v rámci
participativního rozpočtu celkem 35 milionů.
damenavas.brno.cz

• Přechod u Makra
S touto „novinkou“ přišel pan zastupitel na posledním
Brno_21_paro_pred faze_inz 89x50.indd 1
25/01/2021
prosincovém zasedání v roce 2020. Zjistil, že je v archivu radnice od roku 2006 projekt, nazvaný „BESIP“. Ten- Díky ZEVO se cena za odpad v Brně
to projekt byl zadán již v roce 2004 a obsahoval návrh
nezvýší
několika opatření v naší městské části, směřujících ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Opatření, která Navýšení skládkovacích poplatků, k němuž došlo od
byla v souladu s normami a vyhláškami a bylo na ně ledna tohoto roku v souvislosti s novým zákonem
možné vydat stavební povolení, byla v následujících o odpadech, se Brňanů týkat nebude. Podle nové leletech postupně realizována (např. měření rychlosti na gislativy se poplatek za komunální odpad, ukládaný
Hanácké, přechod pro chodce na Revoluční, přechod na skládky, zvedne z 500 Kč na 800 Kč za tunu a popro chodce na Sokolnické, přechod pro chodce se se- stupně během deseti let dosáhne hodnoty 1 850 komaforem před radnicí…) Návrh nového přechodu pro run za tunu odpadu.
chodce u Makra nezískal souhlas policie a dotčených
orgánů, proto nebyl v následujících letech realizován.
„Právě nyní se ukazuje obrovská výhoda města Brna, kteJako starosta jsem se v té době věnoval důležitějším vě- ré provozuje Zařízení na energetické využívání odpadu
cem, např. prosazení obchvatu Tuřan (v letech 2007 až (ZEVO). Odpad dokážeme energeticky využít, nekončí
2009 byla zpracována projektová dokumentace a bylo tedy na skládkách, čímž nehrozí postupné zvyšování po-

14:25
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platků za jeho skládkování, které by se jinak dříve či později muselo promítnout do skladby místního poplatku
za komunální odpad.“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda
představenstva společnosti SAKO Brno. Odpad z Brna
a okolí zpracovává SAKO Brno v Zařízení na energetické využití odpadu, což znamená, že je z něho vyráběna
tepelná a elektrická energie.
„Díky provozu vlastního zařízení můžeme občanům
města Brna pro letošní rok garantovat stejnou výši poplatku za komunální odpad. Firmy a společností, které
budou u nás odpad energeticky využívat, nebudou zatíženi navýšením plateb za uložení na skládky,“ dodává
Filip Leder.
Společnosti či obce v České republice, nemající dostupné ZEVO, skládkují 50 až 60 % komunálních odpadů,
oproti tomu Brno propracovaným systémem sběrných
středisek odpadů, třídících kontejnerů a ZEVO jen necelá 3 %.
Brněnské Zařízení na energetické využívání odpadu je
jedním ze čtyř podobných zařízení v republice. Provozem ZEVO pokrývá SAKO Brno jednu třetinu spotřeby
tepelné energie a teplé vody v Brně. V roce 2019 vyrobilo ZEVO z 233 tisíc tun odpadu 2,4 milionu gigajoulů
tepla a téměř 70 tisíc megawatthodin elektrické energie, předběžné údaje za rok 2020 předpokládají nárůst
zpracovaného odpadu i vyrobeného tepla.
Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno

Upozornění pro majitele psů!
Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do
31. března každého roku.
Dnem 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová obecně závazná
vyhlášky statutárního města Brna č. 30/2020, o místních
poplatcích (dále jen „vyhláška“).

Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet
správce poplatku. Pro platbu bankovním převodem
bude telefonicky sděleno č. účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí
držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická
osoba. Poplatek se platí správci poplatku příslušnému
podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Poplatník
je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši nebo
na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé,
tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Snížená sazba poplatku se vztahuje na psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky
státu, příspěvkové organizace, organizace Červeného
kříže a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku
a držitelé záchranářských a canisterapeutických psů.
Držiteli psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem
příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve stanovení sazby poplatku za prvního psa ve
snížené sazbě.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba: p. Rosenbergová
Tel. 545 128 242
Email: rosenbergova@turany.cz

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) v MČ Brno-Tuřany
Bytový dům
držitel psa

Rodinný dům

držitel psa
starší 65 let

držitel psa

držitel psa
starší 65 let

Jiné prostory než
bytový nebo
rodinný dům

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího

1 500

2 250

200

300

350

500

120

150

350

500
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Mateřská škola U Lípy Svobody
Pojďte si s námi zavzpomínat, jak jsme si užili poslední
měsíc v roce 2020. Prosinec byl v naší školce jako obvykle pořádně nabitý!
Hned v prvním týdnu k nám zavítali vážení hosté - Mikuláš, Čert a Anděl. Mikuláš si postupně popovídal se všemi dětmi a na každého našel v kouzelné knize chválu,
ale i něco, v čem by se měly děti polepšit. Hodný Andělíček bránil malá zlobidla, která Čert očichával a chtěl si
je vzít do pytle. Všichni Čertovi slíbili už jen dobré chování a ti největší odvážlivci mu na to také podali ruku.
Nakonec jim děti zazpívaly a zarecitovaly básničky, které si pro ně připravily, a poté se se začerněnými tvářemi
pro štěstí rozloučily. Domů si za odměnu odnesly balíčky s ovocem a sladkostmi.
Ve středu 16. 12. nás překvapil Ježíšek vánoční nadílkou! Když se děti vrátily z pobytu venku, nestačily se při
pohledu na vánoční stromeček ve třídě divit - byl obklopen velkou spoustou dárečků! Jen co se s tou krásou
společně vyfotily, pustily se do rozbalování. Děti byly
nadšené z magnetické mapy světa, souboru divadýlek
k dramatizaci pohádek, různých stavebnic k rozvoji po-

ŠKOLA
lytechnických dovedností a různých společenských her.
Tímto bychom chtěly poděkovat rodičům Kavříkovým
a Taševským za sponzorské dary, které byly také využity
pro nákup vánočních darů.
I přesto, že jsme letos nemohli pozvat rodiče na vánoční besídku k nám do školky, rozhodně jsme nezaháleli! Děti pod vedením svých paní učitelek nacvičily
vystoupení, které následně natočily a nahrály na server
youtube.com. Odkaz na video poté přišel rodičům prostřednictvím e-mailů a ti se tak mohli těšit z malého „online překvapení“. Některé děti se například převlékly za
kuchtíky a radily „Jak se vaří Vánoce“, jiné si třeba zase
zahrály v pohádce „Mikulášská nadílka“.
Tak a máme tu nový rok! Na co se můžeme těšit? Nejdříve ze všeho určitě na období masopustu a s tím
spojený oblíbený karneval. 16. 2. pro nás bude den masek, převleků, tancování, soutěžení a dovádění. Už se
nemůžeme dočkat! Pokud bude příznivá situace, rády
bychom i letos realizovaly školku v přírodě. Obdobně
jako v předchozích letech plánujeme spolupracovat se
sportovní agenturou Outdoor wawe, jejíž profesionální
instruktoři obohatí program o nevšední aktivity jako například aquazorbing, veverčí skok, bubble fotbal, paddle boarding, skákací hrad nebo různé lanové překážky.
Závěrem bychom Vás rády informovaly o vyhlášení zápisu do logopedické třídy v naší mateřské škole. Speciální třída logopedická je třída se sníženým počtem
žáků, kterou navštěvují děti s narušenou komunikační
schopností. Každodenně se těmto dětem věnují dvě
vysokoškolsky vzdělané logopedky formou individuálních i skupinových logopedických chvilek. Dvakrát ročně do školy dojíždí logopedka ze SPC Veslařská, která
odborně dohlíží na logopedickou intervenci u dětí
v MŠ.
Přejeme Vám krásný nový rok, plný lásky, štěstí, zdraví
a pohody.
Za kolektiv Mateřské školy
Simona Klíčová
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Poděkování MŠ

Děti z mateřské školy Brno, Holásecká 11 děkují firmě –
ROVIKO PLUS s.r.o. (zastoupenou panem Rozmánkem) – za finanční dar, který bude využit k zakoupení
pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Beiglův
zámekzámek
před rokem
1945
Beiglův
před
rokem 1945

Zámeček v Brněnských Ivanovicích
Kdo kdy šel kolem ivanovického zámečku, napadaly ho jistě myšlenky na historii objektu. Nynější status vzezření je pohledem zjistitelný, ale spatříme-li
historické fotografie, okouzlí nás na nich půvabný zámeček v pěstěné zahradě. Kdo byl poslední
předválečný majitel, jehož vztah k budově a místu
se na zmíněných pohlednicích odráží?
V obecných pramenech stojí, že zámek byl zbudován roku 1683 při místním hospodářském dvoře,
který byl obnoven zásluhou velehradského kláštera. Poslední majitelkou zámku v Nennovicích, tj.
dnešních Brněnských Ivanovicích, byla Rakušanka
Maria Theresia Fosseková z Laa an der Thaya. Jak
víme, tvořily Brněnské Ivanovice, tehdy samostatná
obec Nennowitz, součást brněnského jazykového
ostrova, kdy od středověku až po nucené vysídlení
Němců v roce 1945 byly tyto obce osídleny německým obyvatelstvem. Historie Brněnských Ivanovic
tak z velké části není česká. K dalším německým
obcím brněnské oblasti patřily Modřice, Želešice,
Horní a Dolní Heršpice, Černovice, Komárov, Přízřenice, Moravany. Marii Fossekové a jejímu manželovi Edwinu Beiglovi byl zámek roku 1945 dle
poválečného vypořádání a Benešových dekretů
vyvlastněn. V obecných pramenech o této rodině
nenajdeme podrobnější zmínku.
V loňském roce jsme oslavili 800 let první písemné
zmínky o Brněnských Ivanovicích. Jubileum místa
je mostem, který tvoří pilíře minulosti, současnosti
a budoucnosti. Protože se domnívám, že velká část
dějin obce je spjata s jejími německými obyvateli,
kontaktovala jsem synovce paní Marie Fossekové
pana Fritze Langeho z Vídně. Dal mi svolení publikovat fakta a fotografie o jeho rodině a tedy
i posledních předválečných vlastnících zámku v Brněnských Ivanovicích.

Dějiny rodiny Langeových na jižní Moravě začínají
roku 1812, kdy Johan Gottlob Lange, narozen ve
Frankensteinu v Sasku, přišel do jihomoravského
Drnholce. Jeho vnuk Mathias Lange založil v Drnholci první strojní továrnu. Hrob Mathiase Langeho,
jako jeden z posledních německých hrobů, je generacemi potomků jeho bývalých spolupracovníků
udržován.
Vypráví pan Fritz Lange:
„Dcera Mathiase Langeho Maria Langeová (narozena 1873) se v roce 1893 v Laa an der Thaya vdala za
zámečnického mistra Aloise Fosseka, který pracoval
v Drnholci v továrně jejího otce. Oba založili v Laa
an der Thaya filiálku továrny M. Lange. Jejich dcera
Maria Theresia Fosseková, v rodině nazývána Mizzi
(narozena roku 1894 v Laa an der Thaya, zemřela
1984 také tam) byla moje teta z rodiny Langeových
z Drnholce. Edwin Beigl senior, její manžel (narozen
1885 v Horních Heršpicích, zemřel 1951) byl bratr
mojí babičky Benedikty Beiglové z Horních Věstonic.
Rodina měla dva syny, Edwina mladšího (narozen
1923 v Nennovicích) a Ernesta (narozen 1926 v Nennovicích). Oba již zemřeli. Skokem v generacích byli
Edwin a Ernest mými strýci, stejně jako bratranci. Tak
jsem se také stal kronikářem naší rodiny. Edwin měl
čtyři děti, ze kterých tři žijí poblíž Vídně. Ernest měl
také čtyři děti, z nichž jedna dcera žije v Austrálii,
další dcera a syn v USA a jedna z dcer také u Vídně.
Díky sňatku ze dne 30. 1. 1919 s Edwinem Beiglem,
správcem statku v Nennovicích, Maria Fosseková
získala československé státní občanství. Zjevně se
oba manželé nedožadovali rakouského státního občanství (tatínek Marie Theresie Alois Fossek byl také
Čech) a tím byli v roce 1945 vyvlastněni a vyhnání.
Oba by neviděli žádný problém, pokud by bývali zůstali v Československu. Nemohli pochopit, že prakticky všechno ztratili. Ve snaze hledání pomoci se
obrátili také na rakouského státního kancléře Dr. Karla Rennera, který byl bratrancem Edwina seniora.“
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Zleva Edwin Beigl ml., Edwin Beigl st., Mizzi Beigl (Maria) rozená
Fosseková, Erwin Beigl. Foto z roku 1941.

dědictví v rakouské Laa an der Thaya a obcích jižní Moravy, jako Horní Věstonice a Drnholec.

Cituji
z
druhého
dopisu
Karla
Rennera
z 18. července 1945:
Zleva
Edwin
Beigl ml..,
Edwin
Beigl
Mizzi
„Vážená
paní Beiglová!
Obdržel
jsem
Vašest..,
první
i dru-Beigl
psaní,
jakož i osobní představení Vašeho požadavku,
zhé
roku
1941.
který převzal pan Dr. Hauk. Buďte ujištěna, že jedno jediné psané by bývalo stačilo, aby mě podnítilo k jakémukoliv kroku, kdybych býval nevěděl, že je všecko marno.
Rakouský stát je od roku 1918 od Československa zcela odloučen, a my nejsme schopni na cokoli, co se tam
přihodilo, zaujmout přímý vliv… Mám tolik příbuzných,
kteří chtějí co Vy, a přece každý můj pokus jim pomoci
ztroskotá. Že je Váš manžel český státní příslušník na to,
co se tam děje, nemá nějaký vliv.“

Nikola Šedinová Slabáková

(Maria) rozená Fosseková, Erwin Beigl. Foto
Dipl. Ing. Fritz Lange

Narozen jako syn továrníka a výrobce polních strojů Friedricha
Langeho a Gerdy Langeové, rozené Grigarové, vyrůstal Fritz
Lange (1. 8. 1939)
v Mikulově. Po vyhnání z jeho a vlasti jeho
předků se mu stala
Pokračuje pan Fritz Lange:
v roce 1946 druhou
„Po smrti manžela Aloise Fosseka se ke své dceři a zeťovi
domovinou
Vídeň.
v roce 1930 přistěhovala i její matka Maria. Nevím, jestli
Studoval na Technicbyla československého nebo rakouského občanství, ale
ké univerzitě ve Vídni
chtěla po konci války jednoznačně zůstat v Nennovicích.
informační technoloTedy také ona neměla žádnou averzi vůči Čechům. Stejně jako Maria Theresia Beigl prosila u rakouského kanc- gie a byl následně celosvětově zaměstnán u podniků
Siemens,
Bosch
Philips v oboru
plánování
a realizace
léře Rennera o pomoc, aby mohla
v Nennovicích,
Dipl. zůstat
Ing. Fritz
Lange. Narozen
jako
syna továrníka
a výrobce
polních
strojů Friedric
zvukových
a
televizních
studií.
Je
také
autorem
několika
tak také její matka Maria
Fosseková
se
obrátila
se
žádosLangeho a Gerdy Langeové, rozené Grigarové, vyrůstal Fritz Lange (1. 8. 1939) v Mikulově. P
tí na Národní výbor, aby mohla nadále v Nennovicích publikací s tématem historických vodních cest, jako je
vyhnání z jeho a vlasti jeho předků se mu stala v roce 1946 druhou domovinou Vídeň. Studoval
zůstat. Zde jsem našel odpověď z 16. 10. 1945, znovu Schwarzenberský plavební kanál, Vídeňský novoměstTechnické univerzitě ve Vídni informační
a byl
celosvětově
ský kanál. technologie
Ve své fotoknize
Jižnínásledně
Morava - obrázky
vyprá-zaměstnán
do Laa.:
podniků
Siemens,
Bosch
a
Philips
v
oboru
plánování
a
realizace
zvukových
a
televizních
studií.
„Národní výbor v Brn. Ivanovicích ve schůzi dne vějí historii vzpomíná na svou jihomoravskou domovinu
také
autorem
několika
publikací
s
tématem
historických
vodních
cest
jako
je
Schwarzenbers
15. 10. 1945 zamítl Vaši žádost o návrat do Brněnských a představuje řadu nepublikovaných obrázků a poznámek. kanál.
Roku 2016
mu bylo
uděleno
ocenění
JihomoravIvanovic.“ Předseda Národního
výboruVídeňský
Karl Krutilik.“
plavební kanál,
novoměstský
Ve své
fotoknize
„Jižní
Morava
- obrázky vypráv
ská kulturní
cena. FrizaLange
je ženatý
a má
dvě dcery.
historii“ vzpomíná na svou jihomoravskou
domovinu
představuje
řadu
nepublikovaných
obráz
Končí tak místní dějiny
německé
rodiny,
které
byla
soua poznámek. Roku 2016 mu byl uděleno ocenění Jihomoravská kulturní cena. Friz Lange je žena
částí historie Brněnských Ivanovic, ale stále přetrvá její

a má dvě dcery.
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Plukovník Tomáš Kruml
Vloni vydal Úřad městské části Brno-Tuřany Pamětní
tisk k 25. výročí úmrtí československého, francouzského a britského stíhacího pilota, vysokoškolského učitele
plukovníka Tomáše Krumla. Sepsal ho Miroslav Kopecký
a členové RAF klubu Emila Bočka. Byly do něho vloženy
archivní snímky z životního zápasu tohoto významného
holaského rodáka. Publikaci si můžete vyzvednout na
Úřadě, případně Vám mohu poslat elektronickou verzi
(jkruml@atlas.cz). V letošním roce si 6. března připomeneme 110. výročí jeho narození.
Letecký výcvik získal Tomáš Kruml ve Vojenské akademii v Hranicích, po okupaci ČSR přešel v květnu 1939
přes Polsko do Francie. V její cizinecké legii sloužil v Alžíru. Po vypuknutí války se stal pilotem francouzského
letectva, v němž vykonal 52 operačních a bojových letů.
Po kapitulaci Francie se přeplavil 5. srpna 1940 do Velké Británie, kde byl začleněn do 312. československé
stíhací perutě v Královském britském letectvu (RAF).
Tato peruť chránila v Bitvě o Británii město Liverpool.

S perutí vykonal svůj první operační cyklus, v němž nalétal 340 hodin, z toho 240 hodin bylo bojových.
Velitelství RAF se rozhodlo využít jeho zkušeností k výcviku pilotů. Od 27. února 1942 úspěšně vycvičil 97
pilotů zemí Commonwealthu a byl oceněn v rozkaze
krále Jiřího VI. V bojové činnosti pokračoval v britských
66., 131., a 122. stíhacích perutích, s nimiž dokončil svůj
druhý operační turnus. Vykonal v něm 101 bojových
letů.
Od 1. září 1943 se stal zpravodajským důstojníkem na
Inspektorátu čs. letectva, později na britském ministerstvu letectva (Air Ministry). Byl vedoucím čs. skupiny,
s úkolem připravovat výcvik pilotů ve svobodné ČSR.
S naprostou důvěrou britského velení studoval vojenskou taktiku, včetně tajných dokumentů, a testoval
letouny, i supertajný britský proudový letoun Gloster
Meteor Mk.II. Jeho stáž na Air Ministry mu poskytla mimořádné studijní a odborné znalosti, které mohl uplatnit při výcviku letců ve své vlasti.
Nadšenými občany Holásek byl přivítán dne 23. července 1945. Na hlavním štábu Ministerstva národní obrany
byl jmenován přednostou
výcvikové skupiny. Do
hodnosti plukovníka byl
povýšen 1. března 1948.
Po poúnorových čistkách
musel MNO opustit. Jako
uznávaný letecký expert
byl přidělen na vojenské
učiliště k výuce letecké
taktiky a od roku 1950
na Vojenskou technickou
akademii v Brně - ale bez
nároku na povýšení. Jeho
studenti si však jeho znalostí a zkušeností vážili.
Odborně stále studoval,
v roce 1963 byl promován
inženýrem. Do výslužby
odešel 1. října 1967 v hodnosti plukovníka. Přesto
byl v lednu 1968 pověřen
roční výukou letecké taktiky v Egyptě.
Měl skromnou, mlčenlivou, poctivou povahu. Pro
svůj charakter byl svými
spolubojovníky a přáteli
ctěn a vážen. Na jeho rodném domě v Holáskách Na
návsi č. p. 28 byla umístěna jeho pamětní deska.
Dne 25. dubna 2005 ji odhalily jeho dvě dcery a přítel arm. gen. Emil Boček.
Čest jeho památce.

Prezident Edvard Beneš vyznamenává Tomáše Krumla
Československým válečným křížem 1939 dne 7. října 1941

Jan Kruml
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KULTURA
Návratový box u knihovny

Jarní úklid aneb inventura srdce

Téměř celý minulý rok 2020 až po současnost byla naše
společnost, ale i celý svět ovlivněn nemocí Covid-19
a s tím spojenými nezbytnými změnami v našich životech. Také knihovny nemohou samozřejmě fungovat
v obvyklém režimu, na který jsme všichni zvyklí, a v současné době je naše tuřanská knihovna pro své návštěvníky bohužel zcela uzavřena.

“Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem
svůj čas: Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit…”, píše
se v biblické knize Kazatel. Moudrost je v tom, že člověk
rozpozná a využije čas, který je právě teď. Ten je totiž
pro tuto chvíli ten nejlepší a je ztrátou času hledat jiný,
ten, který byl, nebo ten, který bude, až přijde jeho čas.
Máme tu předjaří, ve stromech již začíná pulzovat nový
život, příroda čeká na pokyn slunečních paprsků, aby
rozvinula svou tvůrčí sílu. Po čase zimního spánku startuje skryté procesy, které se v pravý čas objeví jako zázraky přírody či úroda zahrad a polí.

Novoročním dárkem knihovny svým čtenářům lze nazvat návratový box, který byl koncem prosince 2020
umístěn před budovu radnice MČ a knihovny na Tuřanském náměstí 1, poblíž zastávky MHD.
Návratový box je určen pro návrat knih a časopisů především mimo provozní dobu knihovny, je ale přístupný
7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Knihy a časopisy je třeba
do schránky vhazovat hřbetem dovnitř a posunout až
do vnitřního prostoru boxu. Ostatní druhy dokumentů
(CD, deskové hry, hračky z Lekotéky) není možno pro
možnost jejich poškození nebo nevhodné velikosti
tímto způsobem vracet. Vracet takto nelze ani knihy
půjčené v jiné než tuřanské knihovně, do boxu také nevhazujte své čtenářské průkazy, není to potřeba.
Vrácené knihy budou odepsány ze čtenářského konta
nejpozději následující provozní den knihovny. Provedení transakce si může čtenář ověřit právě prostřednictvím svého čtenářského konta, samotný návratový box
žádná potvrzení o vracení nevydává.
Tento způsob návratu knih je založen i na vzájemné důvěře a věřím, že zkušenosti s ním budou pouze pozitivní.
Je ale samozřejmé, že v současnosti vypůjčené dokumenty, které mají čtenáři doma, se automaticky stále
prodlužují na pozdější termín navrácení, až do znovuotevření knihoven. Takže si nyní nikdo s návratem knih
nemusí dělat starosti a není nyní potřeba návratový box
využívat. Jde pouze o nabídnutou možnost.
Přeji všem pevné zdraví a těším se na snad brzké setkání opět v knihovně.
H. Florová, knihovnice

V mnoha kulturách je předjaří spojeno s očistou prostředí, v němž člověk žije, ale též se zklidněním a soustředěním se na cíl, kterého chce dosáhnout. Cíl
krátkodobý, týkající se nejbližších dní a měsíců, je třeba
poměřit cílem dlouhodobým. Chce to klid, čas a trpělivost, aby si člověk připomenul, čeho chce v životě dosáhnout, co dává jeho životu smysl. A tak se člověk po
generace ptá sebe i těch, kterým důvěřuje: co mi přinese opravdovou radost, bez čeho si nedovedu představit svůj život, co je pro mě nejdůležitější hodnotou,
v co doufám, čeho si opravdu vážím, na co se těším, co
mi pomáhá v těžkých chvílích? Stojím si za tím vším ve
způsobu jednání nebo to slovem i skutkem zrazuju?
“Člověk je ten, kdo v sobě nosí větší bytost, než je sám”,
napsal kdysi autor Malého Prince, pilot Saint d’Exupéry.
V inventuře svého srdce tedy člověk má počítat i s tím,
který člověka přesahuje, je nepochopitelný, a přesto čitelný v řádu lásky, který vložil do základu světa. Odpoví
na upřímně kladené otázky lidského srdce; a všechny
věci – povzbudivé i bolestné promění k dobrému.
Světluše Košíčková
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách

požádají o stavební povolení. Odhadujeme, že bude
zájem zahájit stavební práce již tento rok.

Lokalita Vinohrad

Holásecká jezera – revitalizace

Po dvanáctiletém úsilí spolků (dříve občanských sdružení) naší městské části (MČ), vedení MČ i jednotlivých
občanů a mnoha veřejných projednáních byl přijat regulační plán (RP). Šlo až o jeho 3. verzi, ve které bylo
dosaženo kompromisu přijatelného pro vlastníky pozemků, občany i vedení MČ.
„Regulační plán V Aleji, k.ú. Holásky“ nabyl účinnosti
dne 2. 7. 2020 a je publikován na „Portálu územního
plánování města Brna“.
Viz: https://upmb.brno.cz/podrobnejsi-upd/
platna-podrobnejsi-upd/.
Opět však cítíme snahu Magistrátu města Brna ignorovat a nabourávat dosažené kompromisní řešení RP
a nerespektovat jím stanovené parametry. V poslední době jsme po období relativního klidu zachytili informaci, že existují tlaky na zdvojnásobení počtu bytů
v plánovaném multifunkčním domě a to až na 50 bytů.
RP přitom počítá pouze s 25 bytovými jednotkami.
Tato záležitost byla začátkem února projednána na jednání náměstka primátorky pro oblast bydlení a správy
majetku města JUDr. Jiřího Olivy, vedoucího Oddělení bytové výstavby a správy bytového fondu a zástupce Odboru územního plánování a rozvoje s vedením
MČ. Bylo dohodnuto zpracování studie multifunkčního
domu, jejíhož vypracování se v rámci pracovní skupiny
od začátku budou účastnit i zástupci MČ.
Budeme tuto záležitost bedlivě sledovat. Nejde totiž
jen o dvojnásobné navýšení počtu bytových jednotek,
jejichž podlahová plocha by zákonitě musela být velmi
malá, ale například i o další parkovací místa, zvýšení dopravní zátěže, atd. atd., tedy ve svém důsledku o negativní dopady na celou lokalitu Holásek.

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Magistrátu města Brna vydal stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Revitalizace Holáseckých
jezer“. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. prosince 2020. Je ještě třeba získat souhlas podle § 17 Vodního zákona, který se týká vlivu projektu na vodní poměry.
V současnosti se řeší otázka financování realizace
projektu.

Dále čekáme na veřejné projednání nového Územního
plánu města Brna (ÚP), abychom zkontrolovali, že RP
není s ÚP v nějakém rozporu, což by mohlo platnost RP
ohrozit.
Lokalita U Potoka
Jednání a schvalování spojená s odkupem a směnami
pozemků mezi soukromými osobami a městem, jak vyžadovala přeložka plynu v sousedství křižovatky V Aleji
- Na Návsi - U Potoka byla zdárně dokončena.
Podle aktuální informace ze Stavebního úřadu byla na
konci ledna vydána dvě územní rozhodnutí, a to na
projekt „Technická a dopravní infrastruktura ulic k jezerům - Výmlatiště“ a na projekt „Rodinné bydlení + dům
s pečovatelskou službou + mateřská škola - Brno - Tuřany - Holásky“. Tato územní rozhodnutí byla vyvěšena na
úřední desce a předpokládáme, že po 15 dnech, tj. do
poloviny února, by obě měla nabýt právní moci.
Další postup bude už záviset zejména na obou investorech, tj. městu Brnu a společnosti KOMFORT, a.s., kdy

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

MŮJ DOMOV – MOJE ODPOVĚDNOST
O bezpečí našich domovů se musíme přičinit zejména
my sami. Záleží především na nás, koho si do svého domova pustíme a jak svůj domov zabezpečíme. Systém
represe a trestní spravedlnosti určitě hraje důležitou
úlohu při zajišťování bezpečí občanů, nicméně existuje
mnoho opatření, která můžeme udělat my sami.
I přesto, že v loňském „covidovém“ roce zaznamenala
policie snížení nápadu trestné činnosti, evidují policejní statistiky 165.525 skutků. Je to sice o téměř 34 000
trestných činů méně než v roce 2019, nicméně pořád
jde o číslo poměrně vysoké. Krádeže spáchané vloupáním do bytů, domů a dalších objektů se na celkovém
nápadu podílí 12,5 %. To znamená 20 661 útoků na
naše domácnosti a další objekty.
Na webových stránkách https://kriminalita.policie.cz/,
můžete průběžně sledovat vývoj kriminality v lokalitě,
ve které žijete. I to pro vás může být motivací pro rozhodnutí, zda a jak zlepšit zabezpečení svých domovů.
Zpravidla 30 % pachatelů překonává násilím dveře a 15
% vniká do objektů oknem. Nejčastěji pachatelé překovávají rámy, křídla a zárubně oken a dveří (27 %). Následují je visací a lankové zámky (13 %). Zhruba na stejno
vyjdou útoky na cylindrické vložky a skleněné výplně
oken a dveří (10 %).
Policie disponuje podrobnou analýzou evidovaných
vloupání a způsobů, kterými jsou spáchány. A právě
z nich vychází i preventivní doporučení, která se snaží
strážníci a policisté veřejnosti prezentovat.
Prevence kriminality ale není jen o tom, jak zvýšit obtížnost překonání mechanických nebo elektronických
zabezpečení bytů a domů, ale i tom, jak dalece je veřejnost všímavá, rozhodná a informovaná. Jak dalece dokáže spolupracovat s policií a jak dalece si dokáží lidé
v sousedství být nápomocni.
Luboslav Fiala, Preventivně informační oddělení

OSTATNÍ

LISTY / 13

LISTY / 14

OSTATNÍ

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/
ks, radiátorů aj., tapetování, zednictví, tel.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

MVDr. Michaela Zouharová
Péče o psy, kočky, drobné savce, ptáky, plazy.
Brno—Tuřany
Holásecká 30
Tel.: (+420) 702 910 060
www.veterina-mia.cz

Ordinační doba:
Po+St 10:00—12:00 hod.
13:00—18:00 hod.
Út+Čt 19:00—21:00 hod.

Opravím počítač/seřídím. P. Beller@seznam.cz,
tel. 776 187 490
Vedení účetnictví, Daňová evidence.
tel.: 602 331 722
Údržba zeleně, Kácení a prořezávání stromů,
Sečení trávy, Úklid, Stavby a opravy pergol.
tel.: 603 483 738, www.uniserv.cz

SPORT

www.broetje-topeni.cz

NYNÍ
ZDARM
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Máte vysoké faktury za plyn?
Nemůžete sehnat servis na Váš starý kotel?
Bojíte se, co Vám řekne kominík?

1,54 %

Zavolejte nám a objednejte si nezávaznou konzultaci
a cenovou nabídku na špičkový kondenzační kotel BRÖTJE.

ročně

VÝHODY KOTLŮ BRÖTJE
komfortní a úsporné
spolehlivé a uživatelsky
nenáročné
vyrobené v Německu
záruka 5 let
topení i ohřev teplé
užitkové vody
servis 24/7 a rozsáhlá
servisní síť
výměna kotle včetně
vložkování komína
za jeden den, likvidace
původního kotle

IBC Příkop 6, Brno
ANTONIE DRYSKOVÁ
Tel.: 603 596 467
e-mail: adryskova@obchod.rsts.cz

S novým kondenzačním kotlem BRÖTJE
ušetříte v průměru 25 % ročních nákladů
na plyn oproti starému atmosferickému kotli.

RPSN od 2,69 % ročně

MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ PARTNER BRÖTJE PRO OBLAST JIŽNÍ MORAVA:

Martin Štěrba
tel.: 732 180 660

Šumavská 18, 602 00 Brno
e-mail: martin.sterba@mastos.cz

D LE N Í

s úrokem od

servis
prohlídní
ky

www.mastos.cz

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD ÚVĚRU HYPOSPLÁTKA s pojištěním schopnosti splácet UNIQA ve výši 1 000 000 Kč na 365 měsíců. Fáze překlenovacího
úvěru: úroková sazba 1,54 % p.a. (ﬁxace 3 roky), 192 měsíčních splátek PU 1 290 Kč a 192 měsíčních vkladů 1 700 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO
účtu u Raiffeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 2,99 % p.a. (pevná) a 173 měsíčních splátek SU 5 500 Kč. Úhrady:
za uzavření smlouvy o stavebním spoření 10 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 82 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového
účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč, pojištění schopnosti splácet 4 430 Kč ročně, správní poplatek za vklad
a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč. Celkem zaplatíte 1 547 307 Kč, RPSN 2,69 % p.a.
Úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Výše nákladů spojených s oceněním nemovitosti a pojištěním nemovitosti se
odvíjí od individuálně sjednaného produktu mimo RSTS. Z těchto důvodů není RSTS známa jejich výše a nejsou ve výpočtu zohledněny. Tento materiál
není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty najdete na www.rsts.cz.
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