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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vás informoval o práci vedení radnice od 

našeho nástupu do funkce v listopadu 2006. 
Začátky naší práce byly poznamenány nutností prověřit a 

prostudovat veškeré písemné materiály a smlouvy, protože i přes 
naši písemnou výzvu bývalému vedení radnice nebyla agenda 
samosprávy (tj. starosty a místostarostky) novému vedení 
předána. Vzhledem ke zjištěným nedostatkům a pochybnostem 
jsem na druhém zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2006 zadal 
Finančnímu a Kontrolnímu výboru Zastupitelstva MČ Brno-
Tuřany prověřit  dodržení právních předpisů a správnost 
hospodaření s finančními prostředky obce u těchto akcí: 
- adaptace objektu Tuřanská 12 –– prověření smlouvy o dílo 
včetně dodatků – kdo a jakým rozhodnutím povolil dostavbu nad 
stanovený limit 2 mil. Kč stanovený v dodatku č. 1 smlouvy z  
16. 3. 2006, 
- oprava a zateplení budovy ZŠ Požární 1 – prověření jednání 
RMČ s opakováním výběrového řízení a revokací rozhodnutí – 
bod 7.5. ze 104. schůze RMČ dne 21. 6. 2006 a její vliv na 
prodloužení termínu prací na škole, 
- projektová dokumentace pro zvýšení BESIP (Bezpečnosti 
silničního provozu)  v MČ Brno – Tuřany – prověřit oprávněnost 
a platnost dodatku ke smlouvě z 21. 9. 2006  – dodatek podepsán 
ve stejný den jako samotná smlouva – a porovnat částku 
podepsanou ve smlouvě s nabídkou,  
- opravy komunikací v Tuřanech – dle bodu 2.1. 111. Rady z  
4. 10. 2006 pověřuje Rada starostu podpisem smluv na výše 
uvedené opravy – smlouvy nebyly nalezeny, na úřadě existuje 
pouze zápis v knize objednávek mimo číslování, v knize 
objednávek nebyla objednávka nalezena. 

Prověřování akcí je svým rozsahem tak časově a odborně 
náročné, že jsme byli nuceni mnohé z těchto akcí jednáními 
posunout dopředu tak, aby nenastalo nebezpečí povinnosti platit 
sankce z prodlení. Zároveň jsem požádal pana primátora o 
provedení kontroly Odborem kontroly Magistrátu města Brna. 
Kontrola bude provedena po ukončení v současnosti již 
prováděných kontrol v jiných MČ. 

U jednotlivých akcí je v současné době tato situace: 
Tuřanská 12 – rozpočtovým opatřením schváleným 
Zastupitelstvem MČ Tuřany byly z rezervního fondu uvolněny 
finanční prostředky na zaplacení dostavby ve výši 1 293 000 Kč 
a fakturu Rada MČ schválila proplatit, protože akce byla 
v loňském roce dokončena a množství provedených prací bylo 
odsouhlaseno stavebním dozorem investora (tj. Městské části) a 
stavba byla zkolaudována. 
Požární 1 – stavební práce byly dokončeny k 30. 11. 2006 a od 
ledna 2007 je škola v provozu. Vzhledem k podepsání smlouvy 
až v polovině srpna 2006 nebylo reálné stavbu dokončit dříve. 
Projektová dokumentace pro zvýšení BESIP v MČ Brno – 
Tuřany – Odbor všeobecný a Odbor stavební a technický MČ 
vypracovali ve spolupráci se starostou nový dodatek ke smlouvě, 
ve kterém byly odstraněny nedostatky předchozí smlouvy. Zde 
byl vymezen přesný rozsah prací a provedena oprava ceny, kdy  

Pokračování na straně 3…

Veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany se bude konat 21. 6. 2007 v 18.00 h v prostorách radnice. 

První červnovou sobotu se v Tuřanech slavil Dětský den. Jeho 
první část se odehrávala v areálu letiště a dorazily na něj starší 
děti, které uspěly ve výtvarné soutěži „Letiště - letadlo“ anebo 
vynikaly ve studiu, popřípadě nějaké zájmové činnosti. Nejdříve 
se tito hoši a dívky setkali s legendou motorizmu Jiřím 
Mičánkem a jeho synem Jirkou, kteří jim se zaujetím povyprávěli 
o svých současných sportovních aktivitách a představili 
nablýskanou závodní formuli a motokáru. 

Poté se školáci přesunuli do prostoru mezinárodního letiště. Pan 
Filip a Ing. Plaček umožnili dětem navštívit normálně 
nepřístupné provozní prostory letiště v doprovodu odborného 
průvodce. Mohly si také „polaskat“ geparda nebo podržet raroha, 
kteří se zde starají o nepoškození okřídlených strojů zatoulanou 
zvěří. 

Děti také navštívily hangáry společnosti Herbst Aero. Její 
majitel pan Peřan je provedl prostorami sportovního letiště a 
ukázal jim všechna hangárovaná letadla. 3 vylosovaným 
účastníkům výtvarné soutěže věnoval vyhlídkový let nad Brnem, 
který se uskuteční 15. června.   

DEN DĚTÍ V TUŘANECHZ RADNICE

Druhá část Dětského dne proběhla na hřišti u sokolovny. Sem 
zavítaly zejména menší děti, na něž tu čekala spousta soutěžních 
disciplín, zaměstnanci policie (nikoliv s příkazem je zatknout), 
požární technika Hasičského sboru Brno a cvičení psi 
z Kynologického klubu Líšeň. Ověřily si tak například svou sílu 
v přetahování na laně, přesnost při házení kroužků na myšáka 
nebo obratnost na cyklistické překážkové dráze. Kluci a holky 
mimo jiné poseděli na policejních motorkách, sledovali zákroky 
cvičených psů a směli se vyvézt na hasičském žebříku až nad 
Husův sbor. Odtud pak dohlédli i do Dvorsk, kde se také zrovna 
konal Den dětí. (Žádnou z těchto dvou souběžných akcí MČ 
přímo nefinancovala, ale obě proporcionálně vybavila 
sponzorskými dary.) 

Při loučení si naše drobotina odnášela od sokolovny pamětní 
diplomy, sladkou odměnu a někdo i nádavkem ceny z tomboly. 
Hlavní ceny do tomboly věnovali majitelé letecké školy BLUE 
SKY otec a syn Veselí – 1. cenu – vyhlídkový let nad Brnem a 
okolím ve dvojmístném sportovním letadle se spoluprací výherce 
s pilotem v řízení letadla získala Alenka Skoupilová. 2. cenu – 
vyhlídkový let nad Brnem a okolím pro výherce + jím pozvané 2 
kamarády ve čtyřmístném sportovním letadle získala Barunka 
Dvořáčková. 

Pokračování na straně 4…
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MČ 
Zastupitelstvo na 4. zasedání dne 19. 4. 2007: 
odsouhlasilo:  
celoroční hospodaření a finanční vypořádání za rok 2006 a schválilo: 
1. závěrečný účet MČ zahrnující: 
- celkové příjmy ve výši 41 037 tis. Kč 
- celkové výdaje ve výši 43 216 tis. Kč 
- zdroje po finančním vypořádání ve výši 7 239 tis. Kč 
- celkový výsledek hospodaření 5 560 tis. Kč 
- stav fondu rezerv a rozvoje k 31. 12. 2006 ve výši 1 101 492,32 Kč 
- stav sociálního fondu k 31. 12. 2006 ve výši 24 728 Kč 

2. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ za rok 
2006 a rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2006 

3. převedení hospodářského výsledku roku 2006 ve výši 5 560 tis. Kč do 
FRR (fondu rezerv a rozvoje) 

schválilo: 
- rozpočtové opatření č. 4/2007, kterým se příjmy rozpočtu navyšují na 

27 634 tis. Kč a výdaje rozpočtu se navyšují na 32 043 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je 4 409 tis. Kč a je kryt zapojením FRR  

- změnu Jednacího řádu ZMČ 
- stažení bodu 17 – Návrh na změnu územního plánu podél ul. Kaštanová 

z programu ZMČ 
vzalo na vědomí: 

- výsledky hospodaření MČ za 1. čtvrtletí 2007 
nedoporučilo: 

- statutárnímu městu Brno schválit prodej pozemku p.č. 45/2 k.ú. Dvorska 
a stavby na tomto pozemku 

doporučilo: 
- statutárnímu městu Brno schválit prodej pozemků p.č. 743/1 a části p.č. 

745/11 k.p. Tuřany TJ Sokol Brno-Tuřany 
odsouhlasilo: 

- návrh na změnu Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 2390 k.ú. 
Holásky ze stávající návrhové plochy ZO plocha ostatní městské zeleně 
na návrhovou plochu BP – plocha předměstského bydlení 

nesouhlasilo: 
- s předloženým návrhem na změnu Územního plánu města Brna na části 

pozemku p.č. 263/2 k.ú. Br. Ivanovice, ze stávající plochy ZPF na 
návrhovou plochu SV – plochu pro výrobu a služby – rozšíření sousedící 
návrhové plochy 

- s návrhem na změnu zadání Územního plánu města Brna z úrovně 
Zastupitelstva města Brna, spočívající v jeho rozšíření o variantu 
konceptu bez komunikace R43 

Rada na 13. zasedání dne 11. 4. 2007: 
souhlasila: 

- s vypracováním dokumentace pro omezení stávajícího vyhrazeného 
parkování pro 3 automobily MČ firmou BKOM a.s. 

- s pronájmem části pozemku p.č. 239/1 k.ú. BI společnosti Baraba Brno 
s.r.o. z úrovně města 

- s pronájmem pozemků p.č. 3893 a 3894 k.ú. Tuřany společnosti CTP 
Invest, spol. s r.o. z úrovně města 

- s vybudováním spojovacího koridoru mezi budovou ZŠ Požární a  
tělocvičnou v délce 2,8 m v ceně do 150 000 Kč 

- s převzetím studní Sladovnická 2, Ivan. nám. 18, Růžová 43, Jubilejní 76 
a Rolencova 14 do vlastní správy 

schválila: 
- podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje 

na dobudování společenského centra v budově radnice MČ 
- poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti u 

kostela Zvěstování P. Marie na opravu budovy kostela (oprava 
kamenného soklu průčelí kostela, oprava fasády a střechy ambitů v areálu 
kostela) 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ak. malířem Martinem Zálešákem na 
rekonstrukci historické výmalby stropu v rohové místnosti ve 2.NP 
budovy radnice 

- nabídku na bezplatné provedení demontáže herních prvků, oplocení a 
lavičky z parku Vyšehradská, úpravu a částečnou údržbu parku 

doporučila ZMČ: 
- schválit závěrečný účet MČ – vyúčtování hospodaření a finanční 

vypořádání za rok 2006 
nedoporučila ZMČ: 

- schválit změnu územního plánu v plochách podél ul. Kaštanová, kterou 
podala firma Reality Recom 

neměla připomínky 
- k rozšíření zadání ÚPmB z úrovně Zastupitelstva města Brna o 3. variantu 

konceptu bez komunikace R43 
 

vzala na vědomí: 
- výsledky hospodaření MČ za období 1-3/2007 
- zpětvzetí žádosti STEEL Hockey, spol. s r. o. o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu Bruslení škol z městské části Brno-Tuřany v Hokejové 
hale dětí a mládeže v Brně na ulici Sportovní 

- výsledky veřejnosprávní kontroly v mateřských školách naší MČ a v ZŠ 
povolila: 

- výjimku z počtu dětí MŠ Holásecká zvýšením o 1 dítě na celkový počet 
25 dětí ve třídě s účinností od 1. 9. 2007 

- vybrala z nabídek na opravu opěrné stěny a schodiště do suterénu ZŠ 
Měšťanská 21 nabídku firmy DIRS Brno s.r.o., Kšírova 125 za cenu 
945 445 Kč 

uložila ÚMČ: 
- požádat město o svěření zemědělských pozemků v k.ú. Tuřany a Holásky 

užívaných společností Agro Brno-Tuřany, a.s. za účelem pronájmu 
- podat Hasičskému záchrannému sboru Jihomor. kraje návrh na změnu 

kategorie JSDH Brno-Holásky z JPO V na JPO III/1 
Rada na svém 14. zasedání dne 25. 4. 2007 
schválila: 

- uzavření smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury o 
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 na 
financování projektové dokumentace „Zvyšování bezpečnosti silničního 
provozu na území MČ“ 

- prodloužení termínu dokončení dokumentace inv. záměru cyklostezka 
Tuřany – Dvorska  Ing. J. Haraštou, CSc. do 30. 6. 2007 

- poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč nakladateli p. Ryšavému na 
vydání knihy „Ludvík Krejčí – tuřanský generál“ od M. A. Fryščoka 

- poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč SK Tuřany na mezinárodní turnaj 
v kopané pořádaný pro kategorie přípravky a mladších žáků 

- poskytnutí finančních odměn ředitelkám MŠ za příkladné vedení MŠ 
z fondu odměn příslušných MŠ 

- uzavření smlouvy o dílo na výměnu střešní krytiny, laťování, 
klempířských prvků a částečnou opravu krovu MŠ Zapletalova se 
zhotovitelem PREAL s.r.o. 

- nabídku společnosti ELGEO, s.r.o. na vypracování polohopisného a 
výškopisného zaměření dvora mezi budovami radnice a ZŠ Dvorecká 

- nabídku SDH Holásky na pořízení stromů, keřů a travní směsi na 
výsadbu a výsev na hřišti v ul. Javorová 

- pořádání vernisáže a benefičního koncertu dne 1. 5. 2007 ve spolupráci se 
ZŠ Měšťanská 

- ukončení smlouvy se společností Internet Region s. r. o. o využívání 
služeb informačního serveru eBrno.info výpovědí a schvaluje zaslání 
písemného požadavku na OMI MMB o zřízení webhostingu pro doménu 
www.turany.cz na serveru města Brna s využitím redakčního systému, 
který užívá 

doporučila ZMČ:  
- souhlasit s prodejem pozemků p.č. 4136 a 2135/10 k.ú. Tuřany 

souhlasila: 
- s provozem MŠ v měsíci červenci a srpnu 2007 

uložila ÚMČ: 
- požádat Odbor technických sítí MMB o aktualizaci technicko-

ekonomického zadání odkanalizování Dvorsk 
Rada na svém 15. zasedání dne 9. 5. 2007 
schválila: 

- úhradu konečné faktury v celkové ceně 1 292 632 Kč společnosti DIRS 
Brno s.r.o. za provedení adaptace části objektu Tuřanská 12 na 
administrativní prostory (práce byly ukončeny v 07/2006) 

- nákup 10 ks odpadkových košů 
- uzavření darovací smlouvy, kterou MČ přijímá rostliny a jiný zahradní 

materiál do parku Vyšehradská 
neschválila: 

- poskytnutí fin. příspěvku TJ Dvorska na uspořádání dětského dne 
2.6.2007 (zajištění věcného příspěvku sponzorsky) 

vzala na vědomí:  
- závěry kontroly Krajské hygienické stanice JMK V MŠ Holásecká 

nesouhlasila  
- s pronájmem části pozemku p.č. 1486/2 k.ú. BI z úrovně města za účelem 

umístění reklamního panelu 
uložila ÚMČ  

- připravit aktualizaci posudku stavebně technického stavu domu Pastevní 
1, jeho doplnění o náklady na zateplení, návrh půdní bytové vestavby a 
zhotovení dokumentace skutečného stavu stavby 

doporučila: 
- MMB prodej pozemku p.č.1316/4 k.ú. BI.  
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Komise kulturní,sportovní a volnočasových aktivit ve spolupráci se Základní školou, Měšťanská 21 
vyhlašuje prázdninovou fotografickou soutěž 

 
„O NEJHEZČÍ ROZKVETLÉ OKNO“. 

 
Vyfotografujte okno z Tuřan, Brněnských Ivanovic, Dvorsk nebo Holásek na formát 10 x 15 cm, případně 

vytiskněte digitální fotografii stejné velikosti. 
 

Věk účastníků nerozhoduje. Fotografie označené jménem a adresou přijímá sekretariát ZŠ do konce září 2007, 
ve všední dny od 8 do 15 hodin. Nejlepší fotografie budou vystaveny v aule radnice MČ Brno-Tuřany. 

Fotografie nevracíme. 

Pokračování ze strany 1… 
vzhledem k tomu, že zpracovatel není plátcem DPH, byla cena 
snížena dle původní nabídky. Tato smlouva byla odsouhlasena 
Radou MČ na 11/V. schůzi dne 14. 3. 2007 a podepsána 
zhotovitelem. Termín dokončení je  30. 6. 2007. Tento termín je 
vzhledem ke lhůtám, které mají dotčené orgány (Odbor dopravy, 
Policie ČR, Správa a údržba silnic, Brněnské komunikace, 
Dopravní podnik aj.) k vyjádření, již reálný a jeho případné 
nesplnění je ve smlouvě ošetřeno sankcemi. Po vydání 
stavebního povolení bude možno dle finančních možností začít 
s realizací jednotlivých opatření na zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu. 
Opravy komunikací v Tuřanech – důsledným dodržováním 
vnitřních předpisů úřadu by již k těmto nedostatkům nemělo 
docházet. 
O postupujícím vývoji u těchto akcí Vás budeme informovat 
v dalších číslech Listů. 

Teď bych se rád zmínil o tom, čím se na radnici zabýváme 
nyní. Nejpalčivějšími problémy naší MČ jsou kromě jiného 
vybudování páteřní stoky a přilehlé kanalizace v Tuřanech, 
vybudování splaškové kanalizace v části Dvorska, obchvat 
Tuřan, pozemky pod sportovním areálem Karkulínova, bytová 
výstavba v Holáskách, průmyslová zóna Tuřany,  stav místních 
komunikací a chodníků, místní rozhlas. 

Vybudování páteřní stoky a přilehlé kanalizace v Tuřanech 
s následnou úplnou opravou místních komunikací je akce, jejíž 
počátky se datují již od roku 1999. Od roku 2003 je na celou 
akci vydáno právoplatné stavební povolení. Celá akce zatím 
vždy ztroskotala na nedostatku finančních prostředků a možná i 
na neochotě vedení města Brna řešit tuto problematiku v naší 
MČ, i když v jiných MČ se nové kanalizace dočkali (např. 
v Líšni). V současné době je projekt zařazen do žádosti o dotaci 
z fondů EU. Žádost má být dle vyjádření Odboru investic 
Magistrátu podána v měsíci září 2007, čerpání by tak bylo 
možné nejdříve v roce 2008. 

U akce odkanalizování Dvorsk jsme teprve na začátku. Na 
celou akci bylo vypracováno v roce 1999 technicko–ekonomické 
zadání, které však nebylo nikdy v orgánech města projednáno. 
V současné době jsme požádali Odbor technických sítí 
Magistrátu města Brna o aktualizaci tohoto technicko–
ekonomického zadání, které by se mělo stát po projednání 
v Radě města Brna prvotním podkladem pro vypracování 
projektové dokumentace. V jakém časovém horizontu je 
výstavba splaškové kanalizace Dvorsk reálná, nelze 
v současnosti odhadnout, protože na výstavbu kanalizace 
v Tuřanech se čeká od vydání stavebního povolení již čtyři 
roky… 

Obchvat Tuřan začíná konečně dostávat reálnější podobu. O 
podrobnostech jste byli informováni v minulém vydání Listů. 

Vykoupení pozemků pod sportovním areálem Karkulínova 
pokročilo po dlouhých šestnácti letech o kousek vpřed v tom, že 
po našich jednáních na Odboru dispozic s majetkem a na 
Majetkové komisi schválila Rada města Brna na svém 17. 
zasedání dne 27.3.2007 záměr tyto pozemky vykoupit do majetku 
města Brna. V současné době probíhají jednání s majiteli a 
v případě dohody majitelů s městem Brnem budou tyto pozemky 
vykoupeny. 

Bytová výstavba v Holáskách – městská část zatím nebyla 
požádána o stanovisko k výstavbě. Po zaslání žádosti se 
k výstavbě vyjádří Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany. 

Průmyslová zóna Tuřany – je zpracována urbanistická studie 
rozvojové zóny Tuřany – Šlapanice, kterou nechal zpracovat 
Jihomoravský kraj. Tato studie umisťuje do prostoru východně a 
jižně od Tuřan (za plánovaným obchvatem) průmyslovou zónu, 
která je na katastru Tuřan, Chrlic a Dvorsk. Tuto studii v podstatě 
přebírá i jedna z variant návrhu nového územního plánu města 
Brna. Všechny varianty návrhu nového územního plánu budou po 
dokončení prací v srpnu 2007 předloženy voleným zástupcům 
města, MČ a celé veřejnosti k projednání a připomínkám. 

Stav místních komunikací a chodníků je již delší dobu 
neuspokojivý. Bohužel možnosti majitele (Brněnských 
komunikací a.s.) i městské části jsou omezené. Po zohlednění 
všech závazků vyplývajících z platných smluv minulého vedení 
radnice zbylo v návrhu rozpočtu na rok 2007 na opravy 
komunikací 55 tisíc Kč. Úsporami v jiných částech rozpočtu se 
nám sice podaří částku na opravy zvýšit, ale i takto bude v tomto 
roce částka vyčleněná na opravy komunikací nedostatečná. 

Dalším problémem je neuspokojivý stav místního rozhlasu. 
Někde je slyšitelnost dobrá, jinde horší či skoro žádná. Proto 
jsme vstoupili do jednání se zhotovitelem rozhlasu a objednali 
jsme revizi celého systému. Bude provedena modernizace 
počítače obsluhujícího celý systém a po několika letech provozu 
bude provedena i revize jednotlivých hlásičů s jejich případnou 
opravou. Pro celkové vylepšení systému je ale nutno síť hlásičů 
rozšířit o další prvky. Rozšíření bude provedeno dle možností 
rozpočtu pravděpodobně v příštím roce. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám příjemné prožití 
nadcházejících letních měsíců, příjemnou dovolenou, dětem 
spokojené prožití prázdnin a na podzim se na vás budeme těšit 
např. při Vaší návštěvě na radnici, při besedách s občany nebo při 
různých společenských, kulturních a sportovních akcích 
pořádaných v naší městské části. 

Ing. Miroslav Dorazil, starosta
 

 

Z RADNICE 
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DEN DĚTÍ V TUŘANECH 
Pokračování ze strany 1 

 
Tyto vyhlídkové lety  a všechny organizační náležitosti s tím 

spojené (doprava výherců k letadlům, vyřízení vstupních 
povolení do střežených prostor letiště) zajistilo na svoje náklady 
občanské sdružení SOB20. 

Deštivé počasí toho dne způsobilo, že plánovaný táborák se 
špekáčky se neuskutečnil a je odložen na ukončení školního roku 
29. června na sokolovně (pokud to počasí dovolí). 

Na každý pád, i když se na obloze pořád honila chmurná 
mračna, panovala první červnovou sobotu v Tuřanech navýsost 
dobrá nálada. Velký dík za ni patří především spoustě 
organizátorů této povedené akce (zvláště členům Komise 
kulturní, sportovní a volnočasových aktivit, TJ Sokol Brno-
Tuřany, SDH Brněnské Ivanovice, SOB20), sponzorům výher do 
tomboly i soutěží, občerstvení (Air-port Brno, Herbst Aero, 
makro Cash&Carry, Pekárna Crocus, SOB20, SDH Br. 
Ivanovice, BLUE SKY, Z. Jandová, D. Doležalová, I. 
Kolečková, V. Bartl, Ing. V. Hrdlíková, Ing. M. Dorazil) a 
neposledně i přítomným aktérům s jejich rodiči.           

-redakce-

Mnoho dotazů našich spoluobčanů směřuje k otázce provozu 
koupaliště. Rád bych Vás seznámil se skutečným stavem a 
s perspektivou obnovení koupaliště v Tuřanech. 

Bývalé vedení radnice zažádalo Radu města Brna o vykoupení 
pozemků pod koupalištěm a částí fotbalových hřišť. Zároveň byla 
zahájena jednání s projektantem a začaly práce na studii výstavby 
nového koupaliště na těchto pozemcích. Smlouva s projektantem 
však nakonec nebyla uzavřena. Podrobnější určení pozemků pro 
výstavbu uvažovaného koupaliště vidíte na přiložené mapce. 

Rada města Brna na svém zasedání v září 2006 k záměru 
vykoupení pozemků pro koupaliště nepřijala žádné rozhodnutí a 
záměr stáhla z jednání. 

Po volbách jsme zahájili jednání o výkupu pozemků pod 
koupalištěm a pod  fotbalovým i tenisovým areálem. Výsledkem 
jednání bylo, že Rada města Brna záměr nabytí pozemků do 
vlastnictví města schválila a v současné době probíhají jednání 
s majiteli pozemků. 

Práce na studii nového koupaliště jsme do doby vyřešení 
majetkoprávních vztahů zastavili. Doba, kdy se stavělo bez souhlasu 
majitelů pozemků, je doufám již nenávratně za námi. 

Pokud budou jednání o odprodeji pozemků úspěšná a město Brno 
bude majitelem pozemků, nebude již nic bránit tomu zahájit jednání 
a přípravné práce na obnovení koupaliště v Tuřanech. 

Ing. Miroslav Dorazil, starosta  

TUŘANSKÉ KOUPALIŠTĚ 

 
 

Martina Votavová 
Informační a poradenské centrum 
Úterý 17-18 hod, Čtvrtek 17-18hod 
Holásecká 31, Telefon: 602 587 192 

 
smlouvy o stavebním spoření - státní příspěvek až 3.000.- 

zhodnocení 2% - výhodné úvěry - meziúvěry

SPORTOVNÍ AREÁL 
U SOKOLOVNY 

Ulice Karkulínova 

Plocha uvažovaného koupaliště 
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V tomto roce oslavíme 320. výročí 
založení osady Dvorska a tak si tuto 
událost připomeňme úryvkem z publikace 
Městská část Brno - Tuřany – Z dějin 
Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a 
Tuřan vydané v roce 2003. 

 
První zmínka o osídlení na místě dnešní 

obce pochází z roku 1579, kdy osvobodil 
olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský 
svému poddanému Jiřímu Dvořákovi 
v Chrlicích jeho dvůr od všech platů a 
robot. Zůstala zachována pouze 
vrchnostenská práva služby. Za tak velký 
ústupek požadovala vrchnost po Jiřím 
Dvořákovi a všech příštích držitelích 
tohoto dvora, aby střežil zrušený 
vrchnostenský dvůr Dvořiště a chránil ho 
od škody. Zrušený dvůr tohoto názvu se 
nacházel v místech, které ohraničují dnešní 
ulice Vlčkova, Zapletalova a Výsluní. 
Dvůr byl nedílnou součástí chrlického 
panství a patrně byl založen již ve 13. 
století. 

V 17. století se tato lokalita nazývala 
Dvorská pole a po třicetileté válce byla 
obdělávána pouze částečně. Před rokem 
1760 byl v místech rušeného dvora 
postaven nový panský dvůr a ovčín. 
Zakladatelem tohoto objektu byl generální 
vikář olomoucký Maxmilián Hrabě 
z Hamiltonu. Nový dvůr a zejména ovčín 
s rozsáhlými pastvinami měly zvýšit 
užitek Dvorských polí. 
V této době procházela přes Dvorská pole 
poměrně hustá síť cest. Cestu z Tuřan do 
Kobylnice křížila cesta ze Slatiny do 
Sokolnic. A severozápadně od této  
křižovatky probíhala třetí cesta z Chrlic do 
Šlapanic. 

Vlastní založení osady spadá do doby 
vlády císaře Josefa II., kdy na mnohých 
panstvích v monarchii byly zřizována pro 
poddané bezzemky Novosady, tzv. 
familie. Zpočátku se vrchnost v Chrlicích 
snažila nabídnout pozemky Dvorských 
polí pod úrok poddaným z Tuřan, ale pro 
malý zájem byli povoláni zejména němečtí 
osadníci od Lanškrouna. 

Z historie a o původu názvu obce Dvorska 

V roce 1854 byla postavena kaple sv. 
Valentýna, po roce 1945 zasvěcena také 
sv. Václavovi. V roce 1871 získala obec 
silniční spojení do Tuřan a do Kobylnice. 

Dále vznikla řada domů podél silnice 
do Tuřan a oddělená zástavba kobylnické 
silnice za školou, postavenou  východně za 
obcí v roce 1930. 

V letech 1945 až 
1995 se stavební 
vývoj ve Dvorskách 
prakticky zastavil. 
Zpočátku stagnoval 
vlivem odsunu 
německých 
obyvatel a po roce 
1982 nebyl možný 
z důvodu stavební 
uzávěry během 
vojenského provozu

 na letišti v Tuřanech. Roku 1995 byla 
postavena skupina nových rodinných 
domků i po druhé straně tuřanské silnice 
na ulici Zapletalově. V současnosti je ve 
Dvorskách 104 domů, ve kterých žije 339 
obyvatel.                                               -mk-

Tito dědiční nájemci panské půdy sem 
přišli v roce 1787. Každá malá usedlost 
obdržela okolo 20 měr půdy, tedy tolik, 
aby uživila přibližně čtyři její obyvatele. 
Původnímu panskému dvoru zůstala jen 
malá část pozemků. 

Typizované zděné domky se slaměnou 
střechou byly od ulice orientovány kratší 
stranou se dvěma okny. Dvorky uzavírala 
souvislá řada stodol. Výstavba 34 domů 
pro celkem 134 obyvatel byla realizována 
dle plánů chrlického panství. 
Osada byla pojmenována Maxmiliansdorf, 
zkrácena Maxdorf, po zemřelém biskupu 
olomouckém Maxmiliánovi Hraběti 
z Hamiltonu. Ve druhé polovině 19. století 
byly tyto názvy počeštěny. K roku 1854 je 
doložen název Maxmiliánov a v roce 1893 
nacházíme jeho zkrácenou podobu Maxov. 
Český název Dvorská se shodou okolností 
poprvé objevuje také v roce 1893 a byl 
odvozen  od „dvorská pole, dvorská osada, 
patřící ke dvoru“. V roce 1924 byl název 
Dvorská přehodnocen na množné číslo ve 
tvaru Dvorska, který se používá dodnes. 

   

TJ Brno – Dvorska, Vlčkova 2a  
zve všechny přátele koní  a dostihového sportu na 

BRNĚNSKÉ DOSTIHY 
v sobotu 11. srpna 2007 v 13 hodin 
na dostihové dráze Brno – Dvorska 

Program: 
Rovinové a překážkové dostihy 
Dostihy poníků 
Slosovatelné vstupenky 
Bohatá tombola 
Dostihové sázky 

 
Vstupné: 40 Kč 
Doprava:  MHD autobus č. 48 
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V sobotu 14.dubna 2007 byly slavnostně uvítány tyto děti : 
Robin Dobiáš, Natálie Nečasová, Dominik Buček, David 
Fišer, Jiří a Veronika Polákovi, Tomáš Šmíd, Matěj 
Drasal, Julie Chomizsaková, Jiří Polák, Lucie 
Vondrušková, Klára Kaislerová, Kateřina Klimešová, 
Ady  Samuel Oke, Štěpán Skýba, Štěpán Tůma, Anna 
Francová, Jiří Krejčí, Marie Bačinská, Jan a Tereza 
Juřinovi, Jakub Poláček, Vojtěch Hrtoň, Pavlína 
Štěrbová 

Rodiče i děti přivítala paní místostarostka Ing. Vlasta 
Hrdlíková a pásmo písniček připravily pro zpestření děti 
z mateřské školy v Holáskách. Dík za příjemný průběh této 
slavnostní akce patří také učitelkám mateřské školy a 
členkám sociálně zdravotní komise Rady městské části Brno 
– Tuřany. 

Blanka Gärtnerová, matrikářka

VÍTÁNÍ DĚTÍ 

Když naše „hvězdičky“ poznávají „Hvězdičky“ 
Sdružení SOB20 zorganizovalo 26. 5. 2007 na Orlovně pro děti z naší městské části  divadelní představení divadla Koráb 

„Hvězdičky“. Děti se svým doprovodem byly zapojeny do děje a díky tomu se dozvěděly nové informace o hvězdách, kometách a 
stálicích. Protože představení mělo úspěch, rozhodlo se sdružení SOB20 pokračovat ve spolupráci s divadlem Koráb a plánuje na 
podzim další představení.  

Děkujeme SOB20, že celou akci naplánovalo, zorganizovalo a hlavně zajistilo jak vlastními silami, tak finančně. Částka která byla 
vybrána na dobrovolném vstupném, bude použita na další akce pořádané pro děti v naší MČ. 

-vedení radnice-

Děti z mateřské školy v Holáskách 

Na přelomu let 2004 a 2005 byla 
provedena rekonstrukce parku 
Vyšehradská. Tento park však začala 
převážně využívat jiná věková 
kategorie, než pro kterou byl původně 
určen a vybaven. Hluk, hlavně v 
pozdních večerních hodinách, 
obtěžoval naše spoluobčany, kteří bydlí 
v jeho bezprostřední blízkosti. 

Proto Rada MČ Brno - Tuřany 
rozhodla o přemístění mobiliáře 
z parku na vhodnější místo (park na 
Revoluční) a zároveň plánovala provést 
dosadbu zeleně, která několikaletým 
provozem také utrpěla. Vzhledem 
k tomu, že finanční prostředky naší 
městské části jsou omezené, přivítali 
jsme nabídku místního občana, který 
sponzorským darem nakoupil nový 
rostlinný materiál, provedl jeho 
výsadbu a bez nároku na odměnu 
pečuje o stromky a keře než řádně 
zakoření. 

Záměrem této akce bylo vyhovět 
požadavkům obyvatel, kteří si 
oprávněně stěžovali na rušení nočního 
klidu, a zároveň zvýšení estetické 
hodnoty parku. Všem, kteří se na této 
akci podíleli, patří poděkování. 

Můžeme být jen vděčni za každý 
takový sponzorský dar věnovaný obci 
na její zvelebení! 

Vlasta Hrdlíková, místostarostka
 

PARK VYŠEHRADSKÁ 

NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO 
 

 ARIEL  – prací prášek universál na bílé i barevné 15 kg  1050 Kč 
 ARIEL  – tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l    450 Kč 
 SILAN  – aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)   100 Kč 
CALGON  – tablety do pračky balení 45 ks   350 Kč 

 
Vladimír Bartl, mobil: 602 501 890 

Koupit lze v Hostinci na Sokolovně, Hanácká 38, Brno-Tuřany 
každý den po 13-té hodině 

Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit společně se Základní školou v 
Tuřanech vyhlásila v dubnu 2007 veřejnou výtvarnou soutěž „Letiště – letadlo“ pro děti 
od 10 do 15 let. Zúčastnilo se jí bezmála šedesát dětí, vítěze komise vybrala v tajném 
bodování. A jaká je výsledková listina? 

1. místo 
Veronika Herůfková, Lucie Flussová 

2. místo 
Martin Zahradníček, Lucie Maťáková, Jiří Šatný 

3. místo 
Vojtěch Jahoda, Libor Netopil, Marek Netopil 

Prvních dvacet dětí bylo odměněno poukázkou na exkurzi na tuřanské letiště dne 
2.6.2007. Ze stejné odměny se těší i děti naší ZŠ, které ji obdržely za dosahování hezkých 
studijních výsledků nebo úspěšné reprezentování školy v různých soutěžích. Konec celé 
akce vyvrcholí vylosováním třech výherců, kterým bude umožněn vyhlídkový let nad 
Brnem.  
Práce dětí budou vystaveny společně i s další soutěží, tentokrát fotografickou, v aule 
radnice MČ na podzim letošního roku. 

   Jitka Široká, učitelka

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
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NEOBYČEJNĚ OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÍ 
Když vyslovím jméno paní Hlavoňové, vždy se mi vybaví vůně 

vynikajících božích milostí, které u ní dostanou maškary na vostatky. 
Vybaví se mi hody, kroj, babský právo, ale taky chrámový sbor a 
zpěvačky na pohřbech. To je jen nepatrný výčet věcí, kterými je 
známá! V rubrice „Neobyčejně obyčejných“ má jistě svoje místo. 
 
Co nebo kdo Vás přivedl ke krojům a k tuřanským tradicím? 
Moje maminka chodívala v kroji a také mě od dětských let oblékala do 
kroje. Na konci školního roku bývaly radovánky, na kterých se tančily 
tanečky.Ve 20. a 30. letech si tuřanská děvčata vyšívala kyjovské 
kroje, a tak se chodilo v kyjovských i v tuřanských. V 50. letech se 
začaly obnovovat tuřanské kroje při hodech a vostatcích. 
Co všechno zařizujete kromě škrobení sukní a vázání šátků? 
Naučila jsem se kroje šít a žehlit pro svoje děti. Šátky mě naučila vázat 
moje babička narozená v roce 1883, která byla jednou z nejstarších 
vazaček. Moje teta, paní Gartnerová, nacvičovala s krojovanými tance, 
starala se o chlapecké stárkovské kroje, zdobení klobouků, práva pro 
stárky i panímámy. Žehlila chlapecké košile a pěstovala rozmarýny. 
Ráda jsem také chodívala v kroji a tak jsem na její požádání toto 
převzala. 
O pomoc Vás žádají i z ostatních obcí, máte nějakou kuriozitu? 
Většinou jsem chodívala vázat šátky, kde bylo potřeba, i souborům, 
které si pořídily naše kroje. Jinak jsem vázala šátky doma. Kuriozitou 
je oblečení kroje nesprávně – faldama dopředu, což se stalo ve více 
případech. Také jedno děvčátko mělo pantle, které patří do pasu, 
uvázané kolem krku, takové věci mě dokáží vyšokovat, protože 
každému opakuji, jak se kroj obléká. 
Jak vidíte budoucnost lidových tradic nejen u nás? 
Nevím, jestli to závisí na lidech nebo na dnešní době, nevidím dobrou 
budoucnost. Není žádné nadšení, s jakým se dělávaly akce dříve, a to 
ještě bez nároku na odměnu! 
Jste také vyhlášená pekařka a cukrářka, je to koníček nebo z nouze 
ctnost? 
Pečení mě nebavilo, ale starala jsem se o početnou rodinu (9 členů) a 
byla jsem donucena vařit a péct na různé oslavy – narozeniny, svatby, 
hody, vostatky, … Žádnou zálibu v pečení jsem neměla. 
Z dalších činností, kde nemůžete chybět, je i chrámový sbor. 
V chrámovém sboru jsem působila 59 let! Ale ze zdravotních důvodů 
jsem musela vše zanechat. (Zde se sluší dodat, že paní Hlavoňová se 
také účastnila řadu let zpívání pastýřů na Štědrý večer a také vedla 
precizní seznam, kdo, kdy a komu zpíval na posledním rozloučení.) 
Život Vás vůbec nešetřil, přesto jste stále plná elánu. Je to také díky 
sokolskému mládí? 
Ten elán už pominul, ale velice ráda jsem nacvičovala spartakiádní 
skladby. Nejhezčí zážitek je skloubit hudbu s pohybem. 
Vychovala jste čtyři děti, máte tedy následovníky ve svých zájmech? 
Ve své rodině zatím následovníky nemám. V kroji chodí vnoučata 
Musilova. Zdeňka dovede kroj obléct, ale žehlit zatím ne. Moje 
příbuzná Jana Černohlávková váže šátky. 
Co Vás nejvíce mrzí? 
Mrzí mě, že kvalita kroje není taková, jaká by měla být. Kroj je 
chloubou obce a musí být dobře ušitý, dobře vyžehlený a dobře 
oblečený! Z úsporných důvodů se spodničky šijí z různých šířek a ne 
jako dřív, buď z pěti nebo šesti dílů plátna. Potom se žehlily na 9 nebo 
11 faldů. Když je jinačí rozměr a vyjde šev nahoře nebo na boku, tak 
fald nedrží pěkný tvar a láme se. Také se nevyrábí dobré plátno, je čím 
dál horší kvalita. 

Co Vás nejvíce potěší?
Nejvíc mě potěší, jestli se tradice bude udržovat. 

Odpovědi přesně, jak jsem čekala. Velice skromné. Takové jako je 
paní Hlavoňová sama. Přitom její ruce by byly hodné pozlacení. Nebojí 
se žádné práce a každou odvádí se samozřejmou pečlivostí a 
precizností. Vždy je na ni stoprocentní spolehnutí. Nikdy nenechá 
nikoho ve štychu. 

A ještě k tomu Sokolu: 
To se nedá jen tak přejít 
spartakiádou! Jako 
dorostenka cvičila na 
všesokolském sletu již 
v roce 1948. Tělovýchově 
se věnovala i po zrušení 
Sokola, a to zejména jako 
cvičitelka žactva, později 
cvičila rodiče s dětmi a 
v dalších letech i jako 
cvičitelka žen. Jako 
cvičitelka žactva působila 
až do roku 1996. Během 
svého působení ať už v 
Sokole nebo v TJ Slavia 
Tuřany se věnovala 
činnosti jak sportovní, tak 
kulturní. Na sjezdu 
tuřanských rodáků v roce 
1972 nacvičovala a sama 
tančila českou besedu a 
nacvičovala i moravskou 
besedu.  

V roce 1980 zajišťovala průběh příprav na slavnosti ve Strážnici 
v tuřanských krojích v počtu 62 krojovaných hochů a děvčat. V roce 
2000 na II. sjezdu rodáků nacvičovala Královničky a Moravskou 
besedu. 

Za svou dosavadní činnost a obětavost obdržela sestra Marie 
Hlavoňová na letošní valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Brno-
Tuřany bronzový odznak ČOS. 
 

Od paní Hlavoňové jsem získala velkou zkušenost. Práce se musí 
odvádět slušně a poctivě, ale hlavně srdcem. 

Nezbývá mi na závěr nic jiného, než jí popřát k jejím květnovým 
narozeninám všechno nejlepší  a hlavně pevné zdraví. 
 
Děkuji za rozhovor. 

Ivana Kolečková

Stréčko, tetičko, moji milovaní z Tuřan! 
 

Pod tímto názvem se skrývá soubor povídek, které svým 
osobitým způsobem sepsal a Tuřanům věnoval pan Jan Straka, 
zvaný též „Kokša“. Pro zájemce o jejich přečtení je k dispozici 
jeden výtisk v restauraci na Sokolovně a jeden výtisk v místní 
pobočce Mahenovy knihovny, a to od července 2007. 

mk 

 
povinné ručení - havarijní pojištění - cestovní pojištění 
pojištění domácností a budov - pojištění odpovědnosti 

životní a úrazové pojištění - penzijní fond 
 

Dagmar Illeová a Radek Zuščák, jednatelství Tuřany 
Pondělí 12:30-18:00, středa 12:30-17:00, pátek 9:00-11:30 

Holásecká 31 – objekt zdravotního střediska 
Telefon: 603 172 948, 777 138 832 

Hody 1948 - pan Hanzl a paní Hlavoňová
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Benefiční koncert - poděkování 
 

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21 děkuje všem sponzorům, kteří 
v rámci benefičního koncertu a vernisáže dne 1.5.2007 věnovali škole svůj dobrovolný 
příspěvek  (určený na zbudování nové podlahy v tělocvičně).  

Jsou to: firmy Agro Brno-Tuřany – ing. Hunkes,  SEBAK Brno – ing. Sedláček,  
Air-port Brno – ing. Plaček a J. Filip, dále ing. V. Hrdlíková, ing. M. Dorazil, L. 
Dvořák,  J. Pelc,  I. Pokorná,  V. Weberová. Na vstupném se vybrala částka 7 090 Kč.  

Celková částka škole účelově poskytnutá činí 40 700 Kč. Všem, kteří školu takto 
podpořili, velice děkujeme. 

PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., ředitelka ZŠ

Děti z budovy Dvorecká v březnu navštívily místní hospodářský statek pana Zdeňka 
Musila. Chtěli bychom mu poděkovat za příjemně prožité odpoledne. 

Velikonoce jsme si připomněli v místní knihovně, kde si děti prohlédly výstavku 
kraslic a voňavého perníku. 

V dubnu proběhla akce „Čistá Země“. Děti společně s vychovatelkami vyčistily 
prostor kolem hřiště na Sokolovně a pak se vydaly na výlet k Holáseckým jezerům. 
Vychovatelky připravily pro děti nejrůznější soutěže, hru na hledání pokladů, která 
dětem přinesla i sladkou odměnu. 

Začátkem května jsme se podívali na tuřanské letiště. Děti si prohlédly novou 
odletovou halu a byla pro ně připravená  policejní akce s psovodem. 

V družině na budově Požární měly děti také zajímavé akce. Den Země si 
připomněly Přírodovědnou stezkou se zvířátky. Děti postupně plnily různé úkoly a 
snažily se odpovídat na zvídavé otázky zvířátek. Jejich snaha byla odměněna 
sladkostmi. 

Poslední týden v dubnu se všichni  těšili na Kouzelné čarování. Děti si vymýšlely 
kouzelnická jména, míchaly lektvary, vyráběly kostýmy pro čarodějnice, učily se 
zaklínadla. Nesměla chybět ani výuka čarodějnického tance a umění létat na koštěti. 
Na závěr byly odměněny hadími ocásky a táborákem  spojeným s opékáním 
špekáčků. Děkujeme rodičům  za sladkosti a dřevo na táborák. 

Jarní akce ve školní družině 

English Jungle 
 
V pátek 13. dubna 2007 se na Základní 
škole Cacovická 4 v Brně - Husovicích 
uskutečnila jazyková soutěž English 
Jungle. Soutěže se zúčastnili i studenti 
pátých tříd naší školy. A přestože byl 
pátek třináctého, tak se všem studentům 
od nás velmi dařilo. Všem našim 
studentům se podařilo probojovat do 
druhé a třetí desítky, což je skvělý 
úspěch! Jmenovitě Roman Šmíd, Jiří 
Nezval a Martin Zahradníček se všichni 
umístili do dvacátého místa a dále Nikol 
Hrubá, Markéta Gabrielová a Petr Graf 
zaujali příčky mezi dvacátým a třicátým 
místem. To je ohromný úspěch vzhledem 
k faktu, že se soutěže účastnilo přes 130 
studentů z mnoha brněnských škol. 
Gratulujeme! 

Vladimír Nezdařil, 
uč. anglického jazyka

Poděkování MŠ 
 

Mateřská škola U Lípy Svobody 3 
děkuje jménem dětí paní Tučkové za 
hračky pro děti, manželům Pustinovým za 
péči o školní zahradu a osázení okenních 
truhlíků, panu Pasnišinovi a panu 
Tománkovi za výtvarný materiál pro děti. 
Panu Johnovi a paní Křížové za hračky 
pro děti. 

Kolektiv mateřské školy děkuje 
rodičům za celoroční spolupráci s přáním 
příjemného prožití prázdnin. 
 

Marie Přichystalová, ředitelka MŠ

DEN DĚTÍ 
VE DVORSKÁCH 

 
V sobotu 2. června 2007 proběhlo ve 

Dvorskách v prostoru dostihového 
závodiště sportovní odpoledne, 
uspořádané v rámci Dne dětí. V deseti 
zajímavých disciplínách s plným 
nasazením soutěžilo celkem 53 dětí. 

V rámci programu se dětem představila 
i Policie ČR, pod vedením nadporučíka 
Hořavy, se svým technickým vybavením a 
výstrojí. Krásné odpoledne bylo 
zakončeno táborákem s opékáním 
špekáčků. 

Za uspořádání této akce děkujeme všem 
pořadatelům a sponzorům, zvláště paní 
Haně Císařová, paní Jitce Novákové, paní 
Boženě Daňkové a panu Josefu 
Vymazalovi.  

Tomáš Kopecký

25. dubna se zástupci družiny zúčastnili obvodního kola Jarní sportovní olympiády 
Brna – jih. Díky výkonům malých atletů se  naše škola umístila na  1. místě. 
Reprezentovali nás tito žáci Jakub Musil 2.A, Miluška Tichá 2.A, Jiří Klimeš 2.B, 
Ema Trnková 2.B, Gabriela Medková 4.A, Michal Bělohlávek 4.B, Martina 
Jamborová 4.B, Robert Trlida 4.B. Všem k výborným výsledkům gratulujeme a 
děkujeme za reprezentaci školy. 

Renata Vlčková,vedoucí vychovatelka
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Pokud Vás jméno článku zmátlo a nevíte, kdo je to frotér, tak 
Vám to hned vysvětlím. Frotér není ten, kdo používá froté 
ručníky, ale je to člověk, který se věnuje tzv. frotérismu, což je 
sexuální úchylka. „Vzrušení je dosahováno třením se o 
anonymní, neznámé objekty v tlačenicích (ve frontách, ve 
veřejných dopravních prostředcích). Tito lidé předstírají, že se 
těla dotýkají náhodou, nicméně tato činnost jim přináší 
vzrušení.“ – tak praví odborná literatura. Pokud by si tedy takový 
frotér vybral linku 40 nebo 48 jedoucí do Tuřan, tak vůbec 
neprohloupí. To tření je tam ve špičkách tak velké, že se divím, 
že mi po vystoupení z autobusu nestojí statickou elektřinou vlasy 
na hlavě. I když možná to má jiný důvod. „Přece není nad lidské 
teploučko,“ říká si asi DPMB a mne si ruce, když vidí 
vyúčtování za topení v autobusech. 

Je pravda, že cestování našimi linkami je doopravdy lahůdka. 
Kdo nestihne ráno pořádně rozlepit oči, ještě víc jim nevěří, když 
přijde na zastávku a dojede autobus zaplněný až po strop. Když 
ještě přidáte stálé konflikty mezi důchodci a teenagery o místa, 
tak Vám vznikne taková směs, oproti níž je Molotovův koktejl 
jen pouhá břečka. A tak když každé ráno stojím zavěšený za tyč 
v tom nedýchatelném vzduchu, se sentimentem vzpomínám na 
své mládí, kdy jsem si v autobusu i sedl. 

Když v roce 2004 vznikl tzv. IDS JMK (Integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje), s pompézností nám bylo 
ohlašováno, že budeme mít novou linku, která povede přes 
Tuřany. Kdo byl ale nadšený, že do Tuřan pojedou mimo špičku 
minimálně 4 autobusy za hodinu, se šeredně mýlil. Prostě ten 
autobus, co jezdil jako poslední v hodině, dostal nové číslo. A 
linka 48 - ten zázrak - byl na světě. Lidí v autobusu přibylo, a 
když jsem zjistil, že dobíhám na 48ku, tak jsem ji radši nechal 
ujet. 

Takže čím jsme si polepšili? Ale jo… stejně to mělo něco do 
sebe. Chlubil jsem se spolužákům, že jezdím ze školy do 
„Práce“. Ti samozřejmě kroutili hlavou a nechápali. 

Rok se s rokem sešel a já se mohl chlubit novinkou, kromě do 
Práce jsem začal jezdit i se Sokolníkama (tím se samozřejmě 
nechci dotknout obyvatel Prace a Sokolnic – jsou v tom nevinně 
jako my).  A v autobusech počet lidí stále rostl a rostl. Teď už se 
nedalo nechat 48ku ujet a čekat na 40tku, které začaly jezdit 
kloubové, za což bychom normálně mohli být vděční. Ale to je 
jen milodar z povinnosti. Teď už prostě nezbylo a nezbývá nic, 
než se tulit ke svému spolucestujícímu a stát na jedné noze (o 
které ani nevíte, jestli je Vaše).  

A tak když si většina spoluobčanů uvědomila při tom stání na 
jedné noze jako baletka na piškótu, že se naše kultura cestování 
propadla pod bod mrazu, začali se hromadit stížnosti. Nejen na 
velikost autobusu (dvoudveřová 48) ale i na dlouhé intervaly 
mezi jednotlivými linkami a na jejich přeplněnost. 

A co na to DPMB? No co by se vzrušoval? Vesele si vybíral 
jízdné a mlčel. Vždyť vedení DPMB a IDS JMK určitě MHD 
nejezdí. Takže co by jim bylo něco do nějakých Tuřan či do 
jiných problémů, které se v městské hromadné dopravě 
vyskytnou? 

Na hromadící se stížnosti musel už reagovat náš obecní úřad. 
A tak 19. 2. 2007 se sešli zástupci naší městské části s vedoucím 
dopravního odboru DPMB Janem Seitlem a předložili mu naše 
požadavky a stížnosti.  

Na to, že jezdí dvoudveřové 48ky reagoval zástupce DPMB 
tím, že to není možné a že garantuje, že budou jezdit výhradně 
trojdveřové. Zřejmě si ovšem ale asi neviděl do úst, protože 4. 5. 
ve 14:08 jsem nastupoval do takové Karosy, u které jsem si 
lámal hlavu, jestli drží pohromadě sama anebo ji drží pohromadě 
řidič.  

Dalším požadavkem bylo, aby ranní školní autobus jedoucí do 
Holásek, jezdil i přes Brněnské Ivanovice. Ovšem odpověď je 
značně kuriózní – zřejmě máme v naší městské části samé malé 
neurotiky, protože zástupce DPMB odpověděl, že tuřanské děti 
by musely vstávat dříve, a to by způsobilo averzi těchto dětí proti 
dětem z Ivanovic. 

Mluvilo se i o Dvorskách. Pan Seitl slíbil, že prozkoumá, jestli 
by bylo možné přesunout autobusovou zastávku před obchod 
s potravinami a zároveň, že navrhne řešení, jak napojit Dvorska 
v nočních hodinách.  

A co se týče dlouhých intervalů a přeplněnosti, slíbil, že 
DPMB v týdnu od 26. 2. – 4. 3. vypracuje dopravní průzkum. 

Na veškeré odpovědi si nechal termín do 19. 3. Ovšem skutek 
i Seitl utek. I když ho náš obecní úřad bombarduje maily, stěžuje 
si na nedostatek času. Prvně zprávu zpracovávali. Nyní 
připravuje na 25. května návštěvu středoevropských prezidentů 
v Brně. Protože se blíží léto, tak asi bude muset ještě v budoucnu 
doplňovat do chladičů u autobusů vodu a protože se samozřejmě 
blíží i zima, tak určitě musí ještě pomáhat silničářům nakládat i 
štěrk. A tak Tuřany, jezděte si, jak chcete a čím chcete…  

Bon voyage! 
j.b. m.

 

Mezi námi frotéry 
(aneb i Odysseus to neměl pohodlné)

-  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  -  fórum  - 

26. dubna jsem se byla podívat na velmi zvláštní směsici 
učinkujících. Leoš Mareš si přivedl do ESA Karla Gotta, vzápětí 
vyšumsvistil Dan Nekonečný, kovbojové se potýkali s indiány, 
barové tanečnice zatančily kankán a ve finále přišli i Eva a 
Vašek. Tohle vše bylo k vidění na školní akademii, která se 
uskutečnila na Orlovně. Za účasti spousty velmi neukázněných a 
hlučných rodičů zde jejich ratolesti předváděly, co v nich je. A je 
toho v nich dost. Velmi mě pobavilo zajímavé nastudování 
pohádky Popelka. A když ti nejmenší předváděli rozcvičku, ti 
větší travesty šou nebo stvoření světa, letmo se mi vybavily 
vzpomínky na akademie z mého školního věku. Je to už ale víc 
jak dvacet let, takže si představu uděláte sami. 

A zatímco na akademii, která byla jen přehlídkou, praskala 
Orlovna ve švech, benefiční koncert už rodiče a příbuzné tolik 
nenadchl. Asi jak se jedná o prachy … 

Před dvěma lety jsem byla na zájezdě s tuřanskými důchodci 
v Čachticích. Byli tam pozváni na akci, která nesla název „Sami 
sobě“. Čachtičtí občané (vůbec žádní umělci, pouze ti, kteří si 
umí sami ze sebe udělat srandu a ti, kteří umí jakžtakž zpívat) si 
každý rok takto zpestřují život. Nechci tímto napadat důchodce, 
v žádném případě, ale  trošku mě mrzí, že tak daleko se jezdí 
obdivovat, co obyčejní lidé umí, ale když je to doma a ještě 
navíc na podporu školy, do které chodí naše děti, je účast velice 
malá. 

Tak na závěr poděkování všem organizátorům a upřímně 
klobouk dolů přede všemi účinkujícími ať už na akademii, nebo 
na koncertě, protože jen vystoupit před obecenstvo je nesmírná 
odvaha. A našim spoluobčanům? Kde jste byli na prvního máje? 
Hynku, Viléme, Jarmilo ….??? 

-ik-

TAK TO VIDÍM JÁ 
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INZERCE 
 
Hledám dům v této lokalitě, prosím nabídněte.  
Tel. 608 475 838 
 
Hledám stavební pozemek určený k výstavbě RD cca 
400 m2, příp. obyvatelný RD 3+1. Děkuji za nabídku. 
Tel. 777 933 947 

 

Kosmetika v Tuřanech na zdravotním středisku 
Vás zve k návštěvě 

 

Po - Pá 8.00 – 19.00 h 
Nabízíme:   

- různé kombinace kosmetického ošetření podle typu pleti 
- barvení obočí, řas 
- depilace teplým voskem 
- manikúru 
- relaxační masáž šíje 
- masáž rukou se zábalem 

Používáme kosmetické přípravky fy HADEK vhodné i pro 
alergiky a děti, poradíme, jak o sebe pečovat doma, 
doporučíme, popř. objednáme požadované výrobky. 

 

Objednávky na tel. č. 724 513 500 a 776 691 113 

Ceny inzerce pro rok 2007 
 
Plošná inzerce: 

9 x 2 cm.............. 150 Kč 
9 x 4 cm.............. 300 Kč 
9 x 8 cm.............. 600 Kč 
9 x 12 cm ........... 900 Kč 

 
ceny uvedeny vč. DPH. 


