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Kdo umí nejlepší guláš?
      Poslední březnový víkend zažily Tuřany soutěžní klání v přípravě kotlíkového 
gulášku.
     Před Orlovnou se 28.3.2015  sešlo deset soutěžních pě�členných družstev, 
které se rozhodly předvést to nejlepší ze svých kulinářských dovednos�. 
Soutěžili nejen místní, mezi soutěžícími byly družstva ze Sla�ny a dokonce
i z daleké Plzně. 

U kotlů se sešli :
J. Toninger st. a spol.,  
J. Toninger ml. a spol.,
Karlos team - restaurace LAMPLOTA 
SOUSEDÉ Oldy Vystavěla
Tým PIVNICE SLATINKA 
LYŠÁCI - Navrá�l, Láník, Čech 
TUSAKO ONE - Adam, Tomáš, Jirka Jamborové, Křeček Richard 
KAPUCÍNI  Pavla Svačiny
 MAGGION Petry Musilové
PLZEŇÁCI 
    Odstartováno bylo v 8 hodin. Zatopit pod kotlem, naloupat cibuli, připravit 
maso, správně dochu�t, přidat osvědčené ingredience, míchat a hlavně 
nepřipálit! V průběhu dopoledne proběhly doplňkové soutěže ve válení sudů
s pivem na čas a pi� piva na čas, kterých se zúčastnili vybraní členové jednotlivých 
týmů. Jak ve válení sudů, tak v pi� piva se umís�l nejlépe Karlos team.

    Kolem poledne voněly hotové gulášky ze všech kotlů a jejich vůně lákala příchozí návštěvníky. A soutěžící se předháněli
v prezentaci svých gulášů. Někteří vsadili na sladěné klubové oblečky, hábity či dokonce kroje, někteří rozdávali nálepky či
k porci jídla nabízeli nejrůznější pochu�ny k dochucení a všichni se snažili přilákat pozornost obecenstva právě ke svému 
kotli. Někteří ochotně prozrazovali recepty, z čeho a jakým způsobem guláš připravovali, jiní své know-how přísně tajili.  
     Vzhledem k tomu, že po pě� degustačních porcích jsem zjis�l, že se do mě nevejde už ani kousek, protože bych prasknul, 
nezáviděl jsem degustační komisi, která 
musela svědomitě ochutnat všech deset 
porcí, aby poc�vě určila vítěze. 
   Komise složená z předsedy poroty 
Petra Klimeše, šé�uchaře hotelu 
Voroněž, Miroslava Klováně, Karly 
Dobiášové, Ivany Zavadilové, Jiřího 
Tauvinkla a Libora Velka ve velkém finále 
zvolila vítězem Karlos taem, druzí se 
umís�li SOUSEDÉ a tře� příčku získal tým 
J. Toningera ml.

   Zážitkem nebyla jen samotná 
ochutnávka, ale i celková atmosféra.
I přes velmi chladné počasí se tu sešlo 
množství lidí, kteří se báječně nejen 
najedli, ale i pobavili a o to přece šlo 
nejvíce. 

Pavel Odehnal

Kotlík s gulášem Jirky Jambora

Plzeňáci 1 cena za kostým

zleva: tým J. Toningera ml.         prostředek: Karlos team        v pravo: Tým Sousedé



Rada na 4. schůzi dne 2. 2. 2015:
 

- uložila Odboru stavebnímu a tech-
nickému požádat Odbor dopravy 
MMB o vyjádření k problema�ce 
dopravního značení na ulici Chrlická a 
Režná a instalaci zrcadla na ulici 
Hanácká,

- schválila kalkulaci ceny za odběr elek-
třiny ze sítě veřejného osvětlení  pro 
hlásiče místního rozhlasu.

Rada na 5. schůzi dne 9. 2. 2015:  

- doporučila ZMČ revokovat svoje 
usnesení ze ZMČ 29/VI. a ze směny 
pozemků AGRO Brno–  Tuřany 
vyjmout ty čás� pozemků, které jsou 
dotčeny veřejně prospěšnými stavba-
mi,

- doporučila zastupitelstvu pozastavit 
projednávání odkupu čás� pozemku 
p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany do doby, než 
bude defini�vní budoucí využi� 
celého pozemku, včetně tras komuni-
kací apod. Rada uložila ÚMČ zajis�t 
nabídky na zpracování studie využi� 
pozemku.

- neměla námitek ke zpřístupnění 
komunikace jako účelové na pozemku 
p.č. 412/3, k.ú. Tuřany, která je v sou-
ladu s ÚPmB, jednání s vlastníkem 
komunikace Rada ponechává na žada-
telce,

- schválila nabídku Ing. arch. Petra 
Blažka, Ph.D. na zpracování projekto-
vé dokumentace změny stavby před 
dokončením v budově MŠ U Lípy Svo-
body za cenu 49 500 Kč,

- na základě doporučení Komise 
výstavby a rozvoje nesouhlasila
s návrhem novostavby objektu pro 
bydlení na pozemku p.č. 935, p.č. 934, 
p.č. 936/1, k.ú. Tuřany, při ulici Revo-
luční z důvodu výrazně vyššího IPP
a hmoty objektu vzhledem k okolní 
zástavbě,

- souhlasila s umístěním RD na 
pozemku p. č. 35, k.ú. Tuřany, za před-
pokladu, že mu bude předcházet 

dokumentace pro územní rozhodnu� 
na komunikaci a inženýrské sítě nava-
zující na ulici Prateckou nebo Karkulí-
novu. Dokumentaci nebude zajišťovat 
městská část.

- souhlasila s výstavbou  dvou rodin-
ných domů na ul. Chrlická, na pozem-
ku p.č. 4676/4 a p.č. 4676/5, k.ú. Tuřa-
ny za podmínky zachování stávající 
uliční čáry na Chrlické ulici,

- doporučila zastupitelstvu nesouhla-
sit s prodejem pozemku p.č. 4591 k.ú. 
Tuřany, protože pozemek může být 
dotčen obchvatem Tuřan. Doporuču-
je odložit rozhodnu� o prodeji po 
vybudování obchvatu Tuřan. Rada 
souhlasí s pronájmem do doby naby� 
právní moci stavebního povolení na 
obchvat Tuřan.

- souhlasila s udělením výjimky z poža-
dovaného počtu odstavných a parko-
vacích stání v souvislos� se zamýšle-
nou rekonstrukcí objektu Revoluční 
365/30, p.č. 956 k.ú. Tuřany – změna 
stavby pro bydlení za účelem rozšíření 
jejího využi� na obchod s kanceláří
a dvě bytové jednotky,

- neměla námitek k akci „Zpevněné 
plochy parkoviště před terminálem 
ODLET le�ště Brno -Tuřany“ a souhla-
sí s projednáním ve zjednodušeném 
územním řízení,

- uložila úřadu prověřit finanční 
náročnost zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby chod-
níku na ul. Jahodová v délce cca 50 m, 
na pozemku p.č. 264/1, k.ú. Brněnské 
Ivanovice, ve vlastnictví Statutárního 
města Brna,

- schválila kalkulaci ceny za odběr elek-
třiny ze sítě veřejného osvětlení  
Sokolnická – radar,

- vzala na vědomí návrh MŠ Holásecká 
11 a MŠ V Aleji 2 na navýšení školného 
od školního roku 2015/2016 na 450 Kč 
za měsíc,

- souhlasila s vyvěšením �betské vlaj-
ky dne 10.3.2015 na budově úřadu u 
příležitos� 56. výročí povstání Tibeťa-

nů pro� čínské okupaci Tibetu.

Rada na 6. schůzi dne 23. 2. 2015:  

- jmenovala tyto členy Komise sociální 
RMČ Brno-Tuřany pro VII. volební 
období: Daniela Fejtová, Marta
Zemková,

- souhlasila s pronájmem čás� pozem-
ku p.č. 101/1, k.ú. Brněnské Ivanovice 
za účelem dočasného umístění  10-15 
mobilních úlů pro chov včel,

- schválila navýšení částky na jedno 
dítě z 300,- Kč na 500,- Kč na akci 
„vítání občánků“,

- schválila nabídku Ing. Ivo Streita, Jir-
cháře 3, Brno, na provedení aktualiza-
c e  p o v o d ň o v é h o  p l á n u  M Č 
Brno–Tuřany za cenu 16 920 Kč,

- neměla k projektové dokumentaci 
stavebních úprav a nástavby restaura-
ce Beseda, Podlipná 25, Brno, žádné 
připomínky a souhlasí s vydáním 
územního souhlasu a stavebního 
povolení.

Rada na 7. schůzi dne 9. 3. 2015:  

- jmenovala do funkce vedoucího 
Odboru ekonomického ÚMČ Brno-
Tuřany Ing. Tomáše Hornocha s účin-
nos� od 23.3.2015,

- schválila Ing. Luďka Simonidese, IČ 
63377586, Bzenecká 13,  628 00  Brno  
na provedení roční kontroly zařízení 
13 dětských hřišť dle ČSN EN  1176 a 
1177 za cenu 16.000 Kč, 

- vzala na vědomí odstoupení paní Vla-
dimíry Havlíčkové a paní Nikol Hryci-
owové z funkce člena Komise sociální 
a zdravotní ke dni 6.3.2015,

- odvolala ke dni 12.3.2015 plnou moc 
udělenou Bc. Aleši Jakubcovi k jedná-
ní jménem statutárního města Brna, 
MČ Brno-Tuřany v orgánech družstva 
Obecní vodní družstvo Balbínův pra-
men a s účinnos� od 13.3.2015 uděli-
la Ing. Miroslavu Dorazilovi plnou 
moc k jednání jménem statutárního 
města Brna, MČ Brno-Tuřany v orgá-
nech družstva Obecní vodní družstvo 
Balbínův pramen. 
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Zastupitelstvo na 3. schůzi
dne 19. 2. 2015:  

- souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 
1231/2 K.ú. Br. Ivanovice,

- doporučilo pozastavit projednávání 
odkupu čás� pozemku p.ř. 3753/1 
k.ú. Tuřany do doby, než bude jasné 
defini�vní budoucí využi� celého 
pozemku, včetně tras komunikací 
apod.,

- nesouhlasilo s prodejem pozemků 
p.č. 1201, 1202, a 1194/2 k.ú. Br. Iva-
novice,

- souhlasilo s uplatněním předkupní-
ho práva k pozemku p.č. 1316/5 k.ú. 
Br. Ivanovice,

- souhlasilo s odkupem 3/8 pozemku 
p. č. 3602 k.ú. Tuřany do vlastnictví 
města Brna,

- nesouhlasilo s prodejem pozemku 
p.č. 4591 k.ú. Tuřany, protože poze-
mek může být dotčen obchvatem 
Tuřan a doporučuje statutárnímu měs-
tu Brno odložit rozhodnu� o prodeji 
po vybudování obchvatu Tuřan,

- souhlasilo se směnou pozemku p.č. 
250/128 a čás� pozemku p.č. 250/71 
k.ú. Br. Ivanovice za pozemky ve vlast-
nictví spol. REIS, s.r.o. p.č. 250/8, 
65,76, 81, 82, 83, 100, 101, 104, 107, 
116, 117, 119, 123, 124 k.ú. Br. Ivano-
vice,

- nesouhlasilo se změnou ÚPmB na 
pozemcích p.č. 1074, 1075, 1076, 
1077, 1081 a 1082/1 k.ú. Br. Ivanovice 
z plochy zemědělského půdního fon-
du s objekty pro rodinnou rekreaci na 
plochu pro bydlení,

- souhlasilo se změnou ÚPmB na 
pozemcích p.č. 548/1,2 a 549/1 k.ú. 
Br. Ivanovice z plochy SV (smíšené plo-
chy výroby a služeb) na plochu bydle-
ní BC (plochy čistého bydlení) se sta-
novením indexu podlažní plochy max. 
0,5 a požaduje změnu využi� čás� 
pozemku p.č. 549/1 k.ú. Br. Ivanovice 
při ul. Rolencova z plochy SV na plo-
chu komunikace a prostranství míst-
ního významu tak, aby bylo možné roz-
šířit ulici Rolencova o chybějící chod-
ník a současně byla zachována uliční 
čára,

- souhlasilo se stávajícím zněním obec-
ně závazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné 
produkce hudby v pohos�nských zaří-
zení a restauračních zahrádkách.
 

ZASTUPITELSTVO MČ

Vážení spoluobčané, chtěl jsem vás požádat o zanechání 
samozvaných úprav veřejných prostranství. Jako příklad 
uvádím nedávno rozmístěné kameny a tvárnice (později 
nahrazeny zatlučeným železem) na křižovatce polních cest 
u ulice Režná. Tato „lidová tvořivost“ nemá žádnou oporu
v zákoně. Navíc je na pozemcích, které autorovi díla nepat-
ří. Zábrany budou samozřejmě na náklady obce odstraně-
ny. Nemusíme diskutovat o smysluplnějším využi� finanč-
ních prostředků obce. Jenom pro vaši informovanost, 
městská část každý rok vynakládá ze svých prostředků cca 
130.000 Kč na likvidaci černých skládek. Pokud máte 
podobný problém, řešte ho, prosím, s radnicí, případně
s některou z komisí Rady. Seznam komisí najdete na obec-
ním webu, případně pošlete svoje podněty na mailovou 
adresu: pripomínky@turany.cz

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

NEŽÁDOUCÍ „LIDOVÁ TVOŘIVOST“ V OBCI

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MČ  BRNO-TUŘANY
30. 4. 2015  V  18  HODIN  NA  RADNICI

duben 2015
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 Vážení spoluobčané, o současném stavu ulice Požární není 
třeba dlouze psát. Je prostě katastrofální. Absence chodní-
ků, sesunující se svah, propadající se vozovka. Krátce po 
nástupu do funkcí jsme začali jednat s firmou Brněnské 
komunikace a.s. o možnostech nápravy. Věci se daly do 
pohybu, jednáme i s příslušnými odbory na magistrátě a již 
Vás můžeme seznámit s prvním výsledkem. Tím je předpo-
kládaný harmonogram prací a žádost o zpracování inves�č-
ního záměru. Je potřeba si otevřeně říct, že se jedná o op�-
mis�ckou variantu, ale uděláme vše pro to, aby byla i sku-
tečnou. Níže si můžete přečíst situační zprávu a příslušný 
harmonogram.  Souběžně také pracujeme na tom, aby do 
rekonstrukce byla zařazena i ulice Rolencova, jejíž stav není 
o nic lepší a tak trochu připomíná středověk.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

Situační zpráva

Akce: Ulice Požární, Na Návsi - Rekonstrukce komunikace, 
dešťové kanalizace a sanace svahu
Akce je ve fázi přípravy.
Důvodem zahájení činnos� na přípravě výše uvedené akce 
je skutečnost, že jíž několik let dochází k pozvolnému sesu-
vu násypu tělesa komunikace v mírném jihozápadním sva-
hu v ulici Požární na rozhraní městských čás� Holásky a Chr-
lice v délce cca 200m.
V roce 2013 byla zpracována Geotechnická analýza zemní-
ho tělesa a návrh sanace svahu. Následně z kraje roku 2014 
byly zahájeny projekční práce na opravě komunikace a 
zajištění sesuvu svahu. Při zpracování této projektové doku-
mentaci vyšlo mimo jiné najevo, že sesuvný svah nelze 
sanovat, bez řádného odvedení dešťových vod z dotčené-
ho území. Dotčené území lze odvodnit pouze pomocí nově 
vybudovaného dešťového kanalizačního řadu.
V 06/2014 bylo rozhodnuto, že celé dotčené území je nut-
no řešit jako celek se všemi vazbami a akce musí být přesu-
nuta mezi inves�ční akce Statutárního města Brna, spadají-

cí pod MMB-odbor inves�ční. Započatá projekční činnost 
byla dohodou ukončena.
V současné době Brněnské komunikace a.s. připravují pod-
klady pro ,,lnves�ční záměr akce".

Předpoklad dalšího postupu přípravy akce:

04-06/2015 - zpracování a schválení inves�čního záměru 
akce, přidělení finančních prostředků na projekční přípra-
vu akce (cca 900 000,- Kč)

07-08/2015 - výběrové řízení na projektanta akce samo-
statné projektové dokumentace pro Územní rozhodnu� 
(DÚR) a dále samostatné dokumentace pro Stavební povo-
lení (DSP} v rozsahu dokumentace pro zadání stavby (DZS) 
a podrobnos� dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

09/2015 -1/2016- zpracování dokumentace ve stupni DÚR

02/2016 - podání žádos� o vydání Územního rozhodnu�

04/2016 - vydání Územního rozhodnu�

09/2015 - 06/2016 - zpracování dokumentace ve stupni 
DSP

10/2015-06/2016 - výkupy pozemků, ostatní majetkopráv-
ní činnost pro zajištění podkladů k žádos� o vydání staveb-
ních povolení

07/2016 - podání žádos� o stavební povolení

10/2016 - vydání potřebných stavebních povolení

11-12/2016 - výběrové řízení na zhotovitele stavebních pra-
cí (v případě přidělení finančních prostředků na akci na rok 
2017 (předpokládaná cena stavebních prací bude stanove-
na na základě zpracované dokumentace pro Územní roz-
hodnu� v 01/2016)

02-09/2017 - realizace stavebních prací 

Rozsah akce:

Jedná se o rekonstrukci čás� ulice Požární a Na Návsi
v celém uličním profilu. Délka předmětného úseku je cca 
700 m.
Součás� akce bude i kompletní oprava vozovky, chodníků, 
parkovacích stání, zeleně. Dále bude vyřešeno odvodnění 
ze všech dotčených ploch. V celém předmětném úseku 
bude navržen nový dešťový kanalizační řad, do kterého 
budou přepojeny stávající či nové uliční vpus� a odvodně-
ny přilehlé nemovitos� (střešní svody atd.).
Součás� akce je i v úseku dlouhém cca 200 m na ulici Požár-
ní návrh sanačních opatření pro eliminaci sesuvných jevů 
(předběžné se počítá s realizací pilotové a hřebíkované stě-
ny).
Součás� akce je rovněž přístupová komunikace napojující 
se na ulici Požární v délce cca 70 m a Navržení chybějícího 
chodníku při ulici Požární v délce cca 160 m.

Vypracoval: Petr Bauer - technický dozor stavby

HAVARIJNÍ STAV ULICE POŽÁRNÍ

duben 2015
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Již delší dobu nosím v hlavě myšlenku, jak vrá�t tuřanskému 
kostelu „původní“ podobu. Ptáte se proč původní? Při pozor-
nějším pohledu na náš krásný kostel zjis�te, že mu něco chybí. 
A �m jsou dvě sochy, po kterých zůstaly v průčelí kostela pou-
ze podstavce (označeno na fotografii). Bohužel k chybějícím 
sochám nejsou žádné informace. Snad se za první republiky 
jedna zří�la vlivem větru a druhá byla sundána. Celou věc 
jsem probral s panem farářem Pavlů. Z uvedeného období chy-
bí farní kronika, která by mohla napovědět víc.  S panem fará-
řem jsme dohodnu�, že se pokusí zjis�t další poznatky na 
brněnském biskupství. V obecní kronice bohužel žádné údaje 
také nejsou. Proto bych vás rád požádal o pomoc. Nemáte ve 
svých albech fotografie kostela, na kterých jsou sochy vidět? 
Případně jakoukoliv i neověřenou informaci, která se soch 
týká? Prosím napište mně na mail starosta@turany.cz,
případně přijďte na radnici.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

CO CHYBÍ NA TUŘANSKÉM KOSTELE

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás touto cestou informovali o činnos� 
Komise životního prostředí, která je poradním orgánem 
Rady naší městské čás�. Členové komise projednávají 
jednak záležitos� předané Radou, také přichází s vlastní-
mi podněty, ale zejména přijímají podněty od občanů. 
Budeme tedy rádi, pokud nám budete podněty adreso-
vat na emailovou adresu: 
pripominky@turany.cz (do předmětu, prosím, vepište 
Komise ŽP). Členy komise jsou odborníci v dané proble-
ma�ce: Ing. Sylva Kostková, předsedkyně, Mgr. Pavla Šim-
ková, Ing. Hana Kašpaříková, Jiří Vašíček, Ing. Romana Hej-
čová.
Dovolte nám vás, při příležitos� představování činnos� 
komise, oslovit s žádos�, abyste nám na výše emailový 
kontakt adresovali připomínky týkající se umístění dal-
ších kontejnerů na tříděný odpad v naší městské čás�. 
Jsme si vědomi, že docházková vzdálenost ke stávajícím 
tzv. „hnízdům“ s kontejnery není op�mální a rádi bychom 
podní�li umístění dalších. Veškeré vaše návrhy budou 
projednány v Komisi životního prostředí a budou předá-
ny Radě městské čás� a následně Oddělení odpadového 
hospodářství a hydrogeologie při Magistrátu města Brna.
V závěru bychom vás chtěli oslovit s možnos� zapojit se 
do celonárodního projektu Ukliďme svět, který zaš�ťuje 
Český svaz ochránců přírody, a projektu Ukliďme Česko, 
který zaš�ťuje statutární město Brno. Na jaře se tak nabí-
zí možnost ušetřit naší městské čás� finance na jiné 
potřebné věci, například zlepšení stavu parků a hřišť pro 
maminky s dětmi. Budeme rádi, pokud se nás všech zapo-
jí co nejvíce.

Hana Kašpaříková a Sylva Kostková, členky Komise ŽP

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V únoru 2015 byli rodiče dě� navštěvující místní základní ško-
lu informováni o přípravě voleb do Školské rady na další 
funkční období. Zájemci z řad zákonných zástupců byli vyzvá-
ni ke kandidatuře, 6 kandidátů se na základě této výzvy přihlá-
silo.
Dne 18. 2. 2015 proběhly řádné volby do Školské rady. Na 
základě voleb byla ustanovena nová Školská rada pro násle-
dující 3-leté období. Její složení bylo zveřejněno na webových 
stránkách školy. 
Nejvyšší podporu ze strany rodičů získala paní Lenka Biječko-
vá, která tak byla zvolena členkou Školské rady. Bohužel ale 
došlo při přípravách voleb k POCHYBENÍ ZE STRANY VEDENÍ 
ŠKOLY, která volby organizovala. Nebyla brána v potaz Novela 
Školského zákona č. 561/2004 Sb. z roku 2011, dle které 
nemůže být za zástupce rodičovské veřejnos� zvolen zákon-
nými zástupci pedagogický pracovník, kterým paní Biječková  
je. Z tohoto důvodu paní Biječková požádala o odstoupení
a na její místo postoupila Mgr. Gabriela Štěpánková, která 
byla získaným počtem hlasů prvním náhradníkem z řad 
zástupců rodičovské veřejnos�.
Jako starosta naší městské čás� jsem považoval za nutné a 
férové vysvětlit vzniklou situaci a nepřítomnost paní Biječko-
vé ve Školské radě především rodičům, kteří jí vhodili svůj hlas 
do volební urny. Současně bych rád všechny rodiče ubezpečil, 
že i přes tento počáteční přešlap, byla Školská rada sestavena 
zcela transparentním způsobem, a po účas� na jejím prvním 
zasedání jsem si jist, že bude dobře hájit jejich zájmy.
Paní Biječkové se jako zástupce zřizovatele školy omlouvám 
za procesní chybu ze strany vedení školy při organizaci voleb
a za uvedení v omyl při přije� její kandidatury.

Radomír Vondra, starosta MČ Brno-Tuřany

INFORMACE O VOLBÁCH
DO ŠKOLSKÉ KOMISE
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Vážení spoluobčané, 
   jak jistě víte, jedním z hlavních cílů 
vedení naší městské čás� je i zajištění 
realizace obchvatu Tuřan.  Naplnit ten-
to cíl v rámci čtyřletého volebního 
období nebude vůbec snadné, ne-li 
nesplnitelné. Obzvláště pak když 
víme, jak dlouho je akce „připravená“ 
a jak dlouho se čeká na zařazení této 
inves�ční akce do rozpočtu města 
Brna a Jihomoravského kraje. Bohužel 
k realizaci nepřispělo ani minulé vede-
ní naší městské čás� v předchozím 
volebním období. To svojí nečinnos�
a klamavými výroky (např. o počtu 
majitelů pozemků pod obchvatem či 
neúměrných nárocích vlastníků 
pozemků) pouze dezinformovalo 
občany.
   Dnes je však situace zcela jiná, a to 
zejména díky novému vedení radnice 
v naší MČ i na Magistrátu města Brna 
(Ano, KDÚ-ČSL, SZ, Žít Brno). Věříme, 
že díky intervenci na MMB se nám 
podaří realizaci zase o něco přiblížit. 
Aby nezůstalo jen u slibů, rozhodli 
jsme se Vás občany průběžně infor-
movat o aktuálním stavu, a to buď for-
mou těchto Listů, či na webových 
stránkách obce (bude průběžně aktu-
alizováno). 

Pro začátek uvádíme několik faktů
z minulos� obchvatu:

2003 – Zanesení trasy obchvatu Tuřan 
do Územního plánu města Brna
Listopad 2006 - Rada města Brna udě-

luje souhlas se zahájením prací na 
technicko-ekonomickém zadání 
inves�ce „Komunikační obchvat Tuřa-
n, I. Etapa“
2007  -  Vypracování technicko-
ekonomického zadání (Odbor inves-
�ční Magistrátu města Brna)
2007 - 2008 - Vypracování a projedná-
ní projektové dokumentace pro územ-
ní řízení (Brněnské  komunikace a.s.)
Červen 2008 - Vydání územního roz-
hodnu� na stavbu „Komunikační 
obchvat Tuřan“
Červenec 2008 - zařazení inves�ce 
„Komunikační obchvat Tuřan“ do 
závazného plánu inves�c a  vypsání 
veřejné zakázky na dokumentaci pro 
stavební povolení
Srpen 2008 – Naby� právní moci 
územního rozhodnu� stavby
 „Komunikační obchvat Tuřan“
Říjen  2008 -  Zahájení prací na projek-
tové dokumentaci pro stavební povo-
lení
Duben 2009 - Dokončení projektové 
dokumentace pro stavební povolení.
Červen 2009 - Začátek jednání mezi 
statutárním městem Brnem a Jiho-
moravským krajem o prodeji projek-
tové dokumentace pro stavební povo-
lení
Září 2009 - Vydáno prodloužení plat-
nos� územního rozhodnu� na stavbu 
„Komunikační obchvat Tuřan“
Leden 2015 – Zažádáno o další pro-
dloužení platnos� územního rozhod-
nu�

V zásadách územního rozvoje Jihomo-
ravského kraje můžete tuto stavbu 
najít pod označením  DS29 (více na: 
www.zurka.cz). Věříme, že se nám 
podaří ve spolupráci s panem Mgr. 
Anderem zanést realizaci obchvatu
i do programového prohlášení rady 
města Brna. Nyní nás čekají mnohá 
jednání, a to nejen na úrovni města 
Brna, ale i Jihomoravského kraje
a v neposlední řadě s Brněnskými 
komunikacemi a. s.  
Činnost dopravní komise samozřejmě 
není jen o obchvatu. Jak jistě víte, 
intenzivně pracujeme na navrácení 
linky č. 63 do původní trasy (dílčí 
ústupky DPmB jste již jistě zazname-
nali). Dále pak řešení křižovatky u kos-
tela (Špirkova – Hanácká), v současné 
době se již připravuje realizace zálivu 
u zastávky Chrlická ve směru do 
města, zpevnění svahu a rekonstrukci 
ulice Požární a mnohé další.
V naší městské čás� je toho nejen
z oblas� dopravy hodně k řešení. Aby-
chom toho zvládli co nejvíce, potře-
bujeme pomoc i Vás občanů. Chci Vás 
proto touto cestou požádat, zda-li bys-
te své podněty, týkající se dopravy, 
parkování, dopravního značení … posí-
lali na adresu kirchner@turany.cz, 
nebo pripominky@turany.cz.  Neza-
pomeňte uvést Vaše celé jméno s kon-
taktem, abych Vás mohl o způsobu 
řešení zpětně informovat.  
Předem Vám děkuji za spolupráci
a trpělivost při řešení.        

 Předseda komise dopravy             
Bc Jiří Kirchner

DOPRAVNÍ KOMISE INFORMUJE

Žádáme občany, kteří v minulos� na 
obecních pozemcích před svými 
domy vysadili vlastní stromy a keře, 
aby  tyto dřeviny trvale  udržovali
v takovém stavu, aby nedocházelo 
omezování pohybu na veřejném pro-
stranství, hlavně na chodnících a silni-
cích. Nezbytné je také  zachování pře-
hlednos� komunikací z hlediska 
dopravní bezpečnos�. 
Stejně tak žádáme občany, aby udržo-

vali dřeviny ve svých předzahrádkách 
v takovém stavu, aby nezasahovaly do 
chodníku.
V opačném případě budou občané 
nuceni strpět  do těchto dřevin zása-
hy, které zajis� úplnou průchodnost 
chodníků, průjezdnost silnic a doprav-
ní bezpečnost chodců i vozidel.

Odbor životního prostředí
MvDr. Dagmar Malá 

ÚDRŽBA KEŘŮ A STROMŮ PŘED DOMY
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Zdanění vyrobeného des�látu dle 
zákona č.61/1997 SB., o lihu 
• Základní sazba spotřební daně – 285 
Kč za litr etanolu (100% alkoholu). 
• Snížená sazba spotřební daně – 143 
Kč za litr etanolu (100% alkoholu). 
• Sníženou sazbu spotřební daně je 
oprávněn použít pěs�tel, který si 
nechal vyrobit prostřednictvím regis-
trované pálenice ovocný des�lát 
pocházející z pěs�telského pálení 
(ovocnou pálenku) v množství do 30 l 
etanolu. 
• Pěs�tel je fyzická osoba, která na 
vlastním pozemku nebo na pozemku, 
který je oprávněna používat z jiného 
právního důvodu (nájem, pronájem) 
vypěstovala ovoce,  popřípadě 
zaměstnanci uvedené fyzické osoby, 
kteří ovoce obdrželi ve formě naturál-

ního plnění. 
• Pěs�tel je oprávněn dát si vyrobit
v jednom výrobním období nejvýše 
30 litrů etanolu (100% alkoholu) zda-
něného sníženou sazbou spotřební 
daně, a to i v případě, že se na vypěs-
tování ovoce podílely osoby, které tvo-
ří s pěs�telem domácnost. 
• Výrobním obdobím je doba od 1. čer-
vence běžného roku do 30. června 
roku bezprostředně následujícího. 
• Pěs�telská pálenice vyrobí ovocný 
des�lát výhradně pro pěs�tele a ze 
surovin (ovocného kvasu) dodaných 
pěs�telem. 
• Ovocný des�lát vyrobený pěs�tel-
ským pálením nesmí být předmětem 
prodeje, ani předmětem skladování
v prostoru, ve kterém se prodávají 
lihoviny pro přímou osobní spotřebu 

nebo pro jiné přímé osobní uži� fyzic-
kou osobou. 
• Pěs�tel je povinen provozovateli 
pěs�telské pálenice předložit písem-
né prohlášení o splnění zákonných 
podmínek pěs�telského pálení. 
• Třice�litrový limit na pěs�tele pla� i 
v případě, že si pěs�tel ovocný des�-
lát nechá vyrobit postupně ve více pěs-
�telských pálenicích. 
• Množství vyrobeného ovocného 
des�látu v konkrétním výrobním 
období je evidováno celní správou
v elektronické evidenci. 
• Fyzická osoba se dopus� přestupku 
�m, že nabízí k prodeji nebo prodá 
ovocný des�lát vyrobený pěs�tel-
ským pálením. Za přestupek lze uložit 
pokutu do 500 000 Kč.

Dle § 133 odst. 4 zákona č.353/2003 Sb., o spotřebních 
daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích
i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kultur-
ních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nej-
později 3 pracovní dny před konáním akce o této činnos� 
písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnos� 
se bude prodej uskutečňovat. 
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časo-
vé vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodáva-
ných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do 
datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny pří-
slušného celního úřadu. 

Za nesplnění této oznamovací povinnos� lze uložit pokutu 
až do výše jednoho milionu korun. 
Při kontrole musí prodejce předložit: 
- Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného
  distributora) 
- Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad) 
- Kopii oznámení celnímu úřadu 

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, 
DS: mhqnzh6, tel: 545 549 111
e-podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz,
         

INFORMACE

INFORMACE PRO PĚSTITELE OVOCE K VÝROBĚ DESTILÁTU

OZNAMOVACÍ POVINNOST PŘÍLEŽITOSTNÝCH PRODEJCŮ LIHOVIN
sportovní akce, plesy, taneční zábavy…

ZRUŠENÍ TELEFONNÍHO AUTOMATU NA ULICI VYŠEHRADSKÁ

 Z důvodu výrazného poklesu zájmu 
obyvatel o využívání sítě Veřejných 
telefonních automatů (VTA) se spo-
lečnost O2 Czech Republic a. s. roz-
hodla stávající síť VTA  přizpůsobit  

současným  potřebám. Tato op�mali-
zace  se dotkne i naší městské čás�.
V průběhu 1. polole�  letošního roku 
plánuje zrušení nevyužívaného VTA 
(za posledních 6 měsíců měsíční prů-

měr 8 uskutečněných odchozích hovo-
rů) na ul. Vyšehradská, u č.  261/45 
(křižovatka Glocova). 
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Základní umělecká škola, Brno - Komárov, Slunná 11
Přijímací zápisy nových žáků pro školní rok 2015 – 2016
hudební obor:
18. – 29. května 2015, pondělí – pátek
v čase 14.00– 17.00 hod.
v místnos� dle harmonogramu na nástěnce při příchodu 
do budovy
taneční obor:
18. - 29. května 2015, pondělí – pátek
v čase 14.00 – 17.00 hod. v tanečním  sále školy
výtvarný obor:
18. – 20. května 2015, 25. – 27. května 2015, 
vždy jen pondělí – středa, v čase 14.00 – 18.00 hod. 
v učebně výtvarného oboru

Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje tuto školu 73 žáků
z Tuřan, a to 42 hudební obor, 10 výtvarný obor a 21 taneč-
ní obor.

Všichni jste srdečně zváni na akce školy pro veřejnost:
Termín slavnostního závěrečného koncertu žáků hudební-

ho oboru spojený s výstavou prací žáků výtvarného oboru: 
16. 5. 2015 v 16.00 hod. v sále Otakara Motejla v sídle 
Veřejného ochránce práv, Údolní ul. 39
Koncert žáků tanečního oboru: 13. 6. 2015 v Divadle Bolka 
Polívky (2 koncerty, časy budou upřesněny)

Na fotografii : Veronika Vodičková z Hudebního odpoledne ZUŠ Slunná 11 pro 
obyvatele Domova pro seniory v Brně Tuřanech na Holásecké ul.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ

Upozornění pro majitele psů, kteří dosud nezapla�li popla-
tek ze psa za rok 2015

Poplatník je povinen zapla�t místní poplatek ze psů na účet 
správce poplatku bez vyměření nejpozději do 31.března 
každého roku. 

Poplatek se pla� na pokladně nebo přímo na účet správce 
poplatku. Pro platbu bankovním převodem bude telefonic-
ky sděleno č.účtu a variabilní symbol.  

Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku
a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik 
nebo zánik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzni-
ku poplatkové povinnos� nebo vzniku těchto skutečnos�.  
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit 
na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p.Rosenbergová Tel. 545128242
Email: rosenbergova@turany.cz 

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

 

Městská část 
Brno-Tuřany  

Bytový dům  Rodinný dům 

Jiné prostory než 
bytový nebo 
rodinný dům 

držitel psa  

poživatel invalidního, 
starobního, vdovského 

nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel 

sirotčího důchodu  

držitel psa 

poživatel invalidního, 
starobního, vdovského 

nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel 

sirotčího důchodu 

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 

psa 

 1 500  2 250  200  300 350 500 120 150 - - 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BRNO-KOMÁROV
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V městské čás� Brno-Tuřany je celkem 76 názvů ulic
a náměs�, z toho 21 ulic nese jméno osobnos�. Názvy 
pochází z let 1930 až 2010. Uliční název je především orien-
tační pomůckou, ale současně je považován za výraz uznání 
mimořádných zásluh oné osobnos� v různých oborech lid-
ské činnos�. K původnímu orientačnímu poslání názvu uli-
ce je přidána i určitá pocta. Vznik názvů ulic i jejich případ-
né ponechání či neponechání po změně poli�cké situace, 
se stává jakýmsi odrazem hodnotové orientace společnos� 
dané doby.
Vydejme se tedy na procházku po ulicích městské čás�
a nahlédněme do životních příběhů mužů, kteří byli poctě-
ni „svým“ názvem ulice.

FARSKÉHO, katastr Tuřany, vznik názvu 25. září 1946, dří-
vější oficiální názvy: Dra Farského (1932, 1945), Dr Farský-
Gasse (1939)
Karel Farský se narodil 26. července 1880 ve Škodějově (ny-
ní část obce Příkrý). Absolvoval teologickou fakultu Karlovy 
univerzity v Praze, v roce 1904 byl vysvěcen na kněze. Poté 
působil jako kaplan v Ostrově nad Ohří a Perninku. V letech 
1906 až 1909 byl adjunktem na své alma mater, v roce 1909 
získal doktorát teologie. V letech 1910 až 1919 byl profeso-
rem náboženství na reálkách ve Vršovicích, Vinohradech
a v Plzni. Byl dlouhodobým stoupencem idejí modernismu, 
proto se po obnovení činnos� Jednoty katolického ducho-
venstva (7. listopadu 1918) stal jejím členem. Nastoupil mís-
to tajemníka v církevním oddělení Ministerstva školství
a národní osvěty, kde působil do podzimu 1920. Stál u zro-
du samostatné reformní a národní Církve československé 
(8. ledna 1920), byl členem jejího prvního řídícího grémia 
Církevního výboru, po jeho přejmenování v srpnu 1920 na 
Ústřední církevní výbor pak předsedou. Biskupem západo-
českým se sídlem v Praze byl zvolen v roce 1923, prvním 
patriarchou Církve československé v průběhu I. řádného 
sněmu (srpen 1924). ThDr. Karel Farský, vyčerpán a vážně 
nemocen, zemřel 12. června 1927 v Praze. 

GLOCOVA, katastr Brněnské Ivanovice, Tuřany, vznik názvu 
28. února 1960, dřívější oficiální názvy: Adlerova (1930),  
Adlergasse +Horst-Wessel-Gasse (1939), Grosse Leiten 
(1942), Velké svahy (1945).
Edmund Gloc se narodil 29. října 1899 v Tuřanech (nyní 
Tuřanské náměs� 5). Stal se členem místního Sokola. Od 
roku 1927 žil v Brněnských Ivanovicích (nyní Vyšehradská 
39). Na místo za�mního učitele nastoupil 25. ledna 1919 na 
obecné škole v Chrlicích, 16. září 1919 přešel na českou ško-
lu do Vejvanovic (Brněnských Ivanovic). V listopadu 1920 
byl spoluzakladatelem místního ochotnického Divadelního 
spolku Libuše, kde zastával funkci jednatele a prvního reži-
séra. Od listopadu 1936 do března 1939 vykonával funkci 
předsedy místního výboru v Brněnských Ivanovicích, když 
byl zvolen za Československou stranu národně socialis�c-

kou. Po německé okupaci pracoval v Obraně národa. 
Gestapo ho zatklo 5. srpna 1941 na udání místních němec-
kých občanů poté, co jeho manželka Terezie Glocová okřik-
la německé chlapce, aby jim nepsali na dům písmena hesla 
„V“. Byl odvezen do brněnského sběrného tábora Pod 
Kaštany, poté do Kounicových kolejí. Po pě�měsíčním věze-
ní v Brně byl transportován do koncentračního tábora
v Osvě�mi-Birkenau, kde byl 1. února 1942 popraven v ply-
nové komoře. V roce 1945 mu prezident Edvard Beneš udě-
lil in memoriam Československý válečný kříž 1939. "Brněn-
š� občané v boji pro� fašismu"

HARAŠTOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 6. dubna 1967, 
dřívější oficiální názvy: Fibichrova (1930, 1946), Fibicher-
gasse (1939), Fibicherova (1945).
Šimon Harašta se narodil 26. srpna 1901 v Tuřanech. Byl 
funkcionářem Komunis�cké strany Československa. Gesta-
po ho zatklo 5. června 1940. Z Brna byl transportován do 
Osvě�mi, kde 13. dubna 1942 zahynul. Uváděný údaj 
„umučený nacisty pro účast v odboji“ není doložen kon-
krétní odbojovou činnos�, pouze prací pro stranu. "Brněn-
š� občané v boji pro� fašismu"Změna názvu v roce 1967 
nebyla nutná, neboť nešlo o „duplicitní či nezřetelně znějící 
název“. Skutečným důvodem autorita�vního přejmenová-
ní ulice bylo zviditelnit místního komunistu. Tím, že zahynul 
v koncentračním táboře za stranickou činnost, měl být 
dodatečně zařazen po bok popravených vlastenců, kterým 
byly přiznány zásluhy v odboji při ochraně národních 
zájmů. Dalším důvodem změny bylo „vymazat“ z pamě� 
obce jméno a zásluhy tuřanského stavitele Jana Fibichra 
(1830–1905). 

JEDOUNKOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 22. června 
2010, první pojmenování. 
Arnošt Jedounek se narodil 26. února 1912 v Brně (Křeno-
vá). Od roku 1917 bydlel v Tuřanech (nyní Hanácká 18). Vyu-
čil se hodinářem, ale rozhodl se stát se vojenským letcem. 
V roce 1939 byl demobilizován, vojenská přísaha ho však 
zavazovala k tomu, aby v boji pokračoval. Proto 10. února 
1940 ilegálně odjel z Tuřan do Francie, kde byl přidělen
k letecké skupině do Bordeaux. Po kapitulaci Francie byl 
evakuován do Anglie, kde byl 23. července 1940 přijat do 
britského Královského letectva. Stál u zrodu 311. českoslo-
venské bombardovací perutě a ihned se zapojil do bojo-
vých operací. Krátce byl převelen k 138. peru� pro zvláštní 
úkoly, u níž uskutečnil tři operační lety nad okupovanou 
Evropou. Po přeškolení na nový typ letounu – Consolitaded 
B-24 Liberator se zapojil opět do bojové činnos� nad Atlan-
�kem. Uskutečnil celkem 71 operačních letů a nalétal 572 
hodin. Je nositelem řady československých a britských 
vyznamenání. V srpnu 1945 byl slavnostně uvítán v Tuřa-
nech, zapojil se do budování poválečného letectva. Jeho 
kariéru však ukončili komunisté, když ho v roce 1949 od 

PO KOM JSOU POJMENOVÁNY ULICE V MČ BRNO-TUŘANY? 
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letectva vyhodili. Našel si práci pomocného dělníka v ČKD. 
Válečný stres i poválečné útrapy se podepsaly na jeho zdra-
votním stavu, který ho přinu�l odejít do předčasného 
důchodu. Zemřel 27. září 1963 ve Vyškově. V roce 1991 byl 
povýšen in memoriam do hodnos� plukovníka letectva. 

KARKULÍNOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 20. června 
1967, dřívější oficiální názvy: Dra Aloise Svobody (1930, 
1945), Dr Alois-Svoboda-Gasse (1939), Aloise Svobody 
(1946). 
Josef Karkulín se narodil 21. května 1903 v Tuřanech. Byl 
zaměstnancem Městské plynárny a elektrárny v Brně. 
Gestapo ho zatklo 18. června 1940 jako příslušníka Komu-
nis�cké strany Československa. Byl vězněn v Brně, na Míro-
vě a ve Vra�slavi, odkud byl transportován do koncentrač-
ního tábora Flossenbürg. Zahynul během násilné evakuace 
tábora, která začala 20. dubna 1945. Patrně zemřel během 
pochodu smr� vysílením, nebo ho zastřelily stráže SS. Změ-
na názvu ulice v roce 1967 nebyla nutná, neboť nešlo
o „duplicitní či nezřetelně znějící název“. Skutečným důvo-
dem autorita�vního přejmenování ulice bylo zviditelnit 
místního komunistu. Tím, že zahynul v koncentračním tábo-
ře za stranickou činnost, měl být dodatečně zařazen po bok 
popravených vlastenců, kterým byly přiznány zásluhy
v odboji při ochraně národních zájmů. Dalším důvodem 
změny bylo „vymazat“ z pamě� obce jméno a zásluhy 
tuřanského lékaře a osvětového pracovníka MUDr. Aloise 
Svobody (1872–1929). 

KUDRNOVA, katastr Brněnské Ivanovice, vznik názvu 12. 
prosince 1930 (1946), dřívější oficiální názvy: Kudrnagasse 
(1939) ,  Sandfe ldgasse  (1942) ,  P í sč i tá  (1945) . 
Josef Kudrna se narodil v roce 1881. V Tuřanech pracoval 
jako čeledín. Byl vojínem Pěšího pluku č. 102 v Benešově, 
kam se vrá�l jako záložník po vyléčení válečného zranění
v nemocnici. Byl zařazen do 5. čety, 4. roty, 9. pochodového 
praporu. Pro údajné odmítnu� bojovat (uhození nadříze-
ného důstojníka), byl válečným soudem odsouzen k trestu 
smr� a 7. května 1915 v Praze-Motole zastřelen. Ve skuteč-
nos� šlo o jus�ční vraždu, neboť uvedené vzpoury se 
dopus�l jiný vojín. Popravě musela přihlížet celá pražská 
posádka a benešovský prapor Pěšího pluku č. 102. K vyko-
nání popravy bylo vybráno osm vojínů od Pěšího pluku č. 
88 na Hradčanech. 

MEDKOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 23. června 2009, 
první pojmenování. 
Jan Medek (1928–2003), v letech 1990 až 1997 starosta 
městské čás� Brno-Tuřany.  

PĚNKINOVA, katastr Holásky, vznik názvu 22. června 2004, 
první pojmenování. 
Sergej Alexandrovič Pěnkin (1906–1945), letecký kapitán, 

tragicky zahynul v Brněnských Ivanovicích. 

PETLÁKOVA, katastr Brněnské Ivanovice, vznik názvu 25. 
září 1946, dřívější oficiální názvy: K Švédským náspům 
(1930), Bei der Schwedenschanze (1939), Schwedenwall 
(1942), Švédské valy (1945). 
Jan Petlák se narodil 27. listopadu 1919 ve Vejvanovicích 
(Brněnských Ivanovicích). Bydlel na dnešní ulici Jubilejní 
66. Pracoval jako zámečník v nářaďovně Zbrojovky Brno. 
Hrál výborně fotbal za nenovický klub AC Fortuna Brno
a mužstvu pomohl k postupu z 3. okrsku II. župní třídy v sou-
těžním období 1941/1942. Stal se členem odbojové orga-
nizace Nemo – Bílá lvice. Gestapo ho zatklo 5. října 1942 za 
přechovávání zbraní a sabotáž. Byl vězněn v Kounicových 
kolejích v Brně, odkud byl transportován do Vra�slavi, kde 
byl 15. března 1943 popraven gilo�nou. 

POPELOVA, katastr Brněnské Ivanovice, Holásky, vznik 
názvu 15. dubna 1971, dřívější oficiální názvy: Třešňová 
(1932, 1946), Kirschgasse (1939), Schwedenbrunngasse 
(1942), U švédské studny (1945), Třešňová (1946). 
Pavel Popela se narodil 31. října 1903 v Telnici. V dětství se
s rodiči přistěhoval do Chrlic. Vyučil se krejčím. Stal se čle-
nem Federace dělnických tělocvičných jednot a levicově 
zaměřené organizace mládeže Spartakovi skau� práce. Po 
okupaci organizoval vydávání ilegálního stranického �sku. 
V září 1939 přešel do Prahy, kde až do podzimu 1940 spolu-
pracoval s prvním ilegálním vedením Komunis�cké strany 
Československa. Poté plnil stranické úkoly na Moravě. 
Naposled bydlel v Tvrdonicích u Břeclavi, kde pracoval jako 
dělník na regulaci řeky u Lanžhotu. S doklady na jméno Petr 
Pavlán byl zatčen 26. února 1942 a vyslýchán na gestapu
v Hodoníně. Následující den byl převezen do Kounicových 
kolejí v Brně, kde zemřel při brutálním výslechu. Uváděný 
údaj „účastník domácího odboje“ není doložen konkrétní 
odbojovou činnos�, pouze prací pro stranu. Změna názvu 
ulice v roce 1971 nebyla nutná, neboť nešlo o „duplicitní či 
nezřetelně znějící název“. Skutečným důvodem autorita-
�vního přejmenování ulice bylo zviditelnit místního komu-
nistu. Tím, že zahynul ve vězení za stranickou činnost, měl 
být dodatečně zařazen po bok popravených vlastenců, kte-
rým byly přiznány zásluhy v odboji při ochraně národních 
zájmů. 

Miroslav Kopecký

PO KOM JSOU POJMENOVÁNY ULICE V MČ BRNO-TUŘANY? 

článek na pokračování

duben 2015
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Cestovní pas, libry, bezinfekčnost, kar-
�čka pojištěnce..... Takhle začínal škol-
ní zájezd do Eastbourne v Anglii. 
Konečně jsme byli všichni a vydali 
jsme se vstříc novým zážitkům. Cesta 
autobusem a trajektem se zdála neko-
nečná, ale odměnou nám bylo krásné 
počasí, které nás provázelo celý týde-
n. První den utekl cobydup, přišel 
večer a první setkání s našimi hos�tel-
s k ý m i  r o d i n a m i . 
Poslední instrukce od 
paní učitelky - děkuj, 
pros, zdrav, ptej se, 
buď zdvořilý. Doteď to 
byla vše jen legrace, 
ale nyní už je to „na-
ostro“. Rozjeli jsme se 
do svých dočasných 
domovů a začali „sp-
eakovat“.
 Další čtyři dny nás 
čekala škola. Byli jsme 
rozděleni do tří skupin 
a ujaly se nás velmi 
milé paní učitelky, kte-
ré nás po skončení kur-
z u  ve l m i  c hvá l i l y. 
Dozvěděl i  j sme se 
něco o historii Velké 
Británie, zinscenovali 
jsme popravu královny 
Mary, hráli si na dokto-
ry a pacienty, učili se, 
jak si objednávat v restauraci a jak se 
vyznat v anglickém menu. Přestávky 
jsme trávili venku a krá�li si je sledo-
váním zápasu v pozemním hokeji na 
mís�m hřiš�. 
Každé odpoledne jsme objevovali krá-
sy okolí, prošli jsme se po křídových 
útesech, navš�vili jsme středověké 
městečko Rye a rodiště Anny Boleyno-
vé, Hever castle. Prozkoumali jsme 
pašerácké jeskyně v Has�ngs a ochut-
nali typické britské jídlo „fish&chips“. 
Třešničkou na dortu byl Londýn. 
Konečně jsme na vlastní oči viděli Big 
Ben, London Eye, Buckingham Palce, 
Piccadilly Circus, Trafalgar Square, nul-
tý poledník v Greenwich a mnoho dal-
ších památek. Projeli jsme se metrem 

a dokonce i lanovkou nad Temží. 
Rozloučili jsme se s Anglií ve velkém 
stylu. Už nás čekala jen cesta zpátky 
do našich domovů. Na pevninu jsme 
se dostali Eurotunelem a po namáha-
vé cestě jsme se opět setkali s našimi 
skutečnými rodinami. Byl to super 
týden. Zdokonalili jsme si anglič�nu, 
použili ji v praxi, poznali jinou kulturu 
a nové lidi a hlavně jsme si uvědomili, 

že bez anglič�ny to prostě nejde 
Postřehy účastníků:

Anglii bych ráda zase navš�vila, byl to 
bezva týden!

Adriana Slabíková

Přišli jsme na chuť anglickému čaji
s mlékem, ale už nikdy nechceme 
vidět tousty! Každý den jsme je měli k 
snídani, obědu i k večeři.

Tereza  Tučková a Barbora Nováková

Byl to super týden, myslím, že jsem si 
zlepšil svou anglič�nu.

Marcel Bezrouk

Vzhledem ke kvalitě anglič�ny našich 
španělských spolubydlících jsme zjis-

�li, že na tom nejsme tak špatně.
David Foj�k  a Jakub Kočka

V Anglii se nám velmi líbilo. Bylo neu-
věřitelné zblízka vidět londýnské 
památky jako je například Big Ben 
nebo Tower Bridge. I škola s milými uči-
telkami nás bavila. Ochutnali jsem 
typické anglické jídlo fish and chips. 
Jen sendviče se nám trochu přejedly a 

rackové v centru Londýna měli chut-
nou svačinku. Týden v rodině v Anglii 
přinesl všem nové znalos� a zážitky, 
ale bohužel příliš rychle utekl.    

 Katka Černohlávková a Katka Šipulová

„Paní učitelko, v kolik tam budeme?“ 
„Jsme všichni?“ To jsou otázky, které 
už dlouho nechci slyšet. Ještě po třech 
dnech po návratu jsem ve snech 
nastupovala a vystupovala z autobu-
su, počítala žáky a nemohla se dopočí-
tat. Ale všechny ty nervy a staros�, 
které mi tento výlet připravily, za to 
stály. Spokojené tváře žáků pro mě 
byly největší odměnou.

     
Lenka Šafaříková

vedoucí školního zájezdu

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY V ANGLII  -  aneb už nikdy nechceme vidět tousty

duben 2015ŠKOLA
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Předvelikonoční období jste si mohli 
spolu s žáky a učiteli z tuřanské školy 
zpříjemnit na velikonočním jarmarku, 
který se konal v úterý 24. března v pro-
storách radnice v Tuřanech. Atmosfé-
ru pohody navodili hrou na flétnu
a krátkým pěveckým vystoupením 
žáci Hudební školy Yamaha. 
K vidění a prodeji na jarmarku byly ruč-
ně vyráběné výrobky s jarní a veliko-
noční téma�kou. Prvostupňoví žáci 
vytvořili krásné zajíčky, ovečky a sle-
pičky za použi� papíru, plastu či kvě�-
náčů, ale také látkové květy a věnce. 
Na radnici prodávali své výrobky žáci
z 1. B s paní učitelkou Andreou Mata-
lovou a žáci z 3. B s paní učitelkou Len-

kou Paroulkovou.
Žáci druhého stupně si nachystali ple-
tené košíky z pedigu, keramické zají-
ce, slípky, talířky a bylinkové zápichy, 
krásně zdobené kraslice, vázičky, šitá 
velikonoční zvířátka, malova-
né dřevěné budky s ptáčky, 
květy z organzy a mnoho dal-
ších. Společně se strašími žáky 
pomáhaly s organizací a pro-
dejem paní učitelky Magda 
Kubalíková a Petra Koláčková.
Věříme, že se Vám na jarmarku 
líbilo a že jste tuto akci využili 
jako příležitost pro navození 
příjemné jarní nálady před blí-
žícími se velikonočními svátky. 

Současně děkujeme vedení radnice, 
že nám poskytli pro tuto akci důstojné 
prostory. 

Petra Koláčková

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Informace  k zakončení školního roku 
Vedení ZŠ Brno, Měšťanská 21 sděluje všem rodičům, že ukon-
čení školního roku 2014/2015 bude v pátek 26. června  2015, 
kdy žáci obdrží vysvědčení.
Závěrečné  červnové dny budou naplněny různými mimoškol-
ními akcemi.  Starší žáci mohou se svými třídními učiteli strávit 
3 dny na výletech podle  svých návrhů, mladší dě�  budou plá-
novat se svými učitelkami spíše jednodenní výlety a exkurze. 
Občané včas dostanou do svých schránek informace o sběru 
starého papíru. Již nyní upozorňujeme, zvláště pak rodiče 
našich žáků, že se v úterý 23. června v odpoledních hodinách 
bude na hřiš� v Holáskách konat zábavné odpoledne (pro rodi-
če i dě�), které nabídne spoustu soutěžních ak�vit, ale také 
her, hudby a tance. Občerstvení bude  zajištěno. Pozvánky 
budou včas doručeny.

Božena Kü�aberová

Na neděli  17. května 2015 zveme všechny zájemce
o prohlídku školní budovy na Měšťanské na den otevře-
ných dveří. Nedělní odpoledne je určeno především pro 
rodiny s dětmi, aby mohly společně  nahlédnout do pro-
stor, kde dě� tráví většinu svého pracovního dne. Kromě 
ukázek výuky s netradičními  metodami, sportovních 
ak�vit,  práce dě� v keramické dílně Vám Vaše otázky 
rádi zodpoví učitelé, žáci i zaměstnanci školy. Spokoje-
nost návštěvníků mohou umocnit také  vynikající čers-
tvé koláče našich kuchařek  a připravené občerstvení.
A tak už jen zbývá, aby si návštěvníci s sebou přinesli 
dobrou náladu. Na všechny z nich se těší žáci a zaměst-
nanci školy.

Božena Kü�aberová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

duben 2015
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KULTURA

Ráda bych Vás pozvala na výstavu 70 LET BEZ VÁLKY, která 
právě probíhá v prostorách Kulturně společenského cent-
ra  Brno-Tuřany.
Výstava vzpomíná na obě� z tuřanské farnos�, kterých je 
smutně mnoho. Velice pěkně většinu materiálu zpracoval  
Mirek Kopecký a kromě členů Rozmarýnku se na přípravě 
také podílel Tomáš Jambor  a  Jan Kruml.
Na vernisáž, která byla 26. února dorazil i brigádní generál 
EMIL BOČEK, válečný veterán druhé světové války, letec, 
tuřanský rodák.
Nově můžete také v muzeu vyzkoušet „PEXESO“, na kte-
rém jsou fotografie hrdinů, po kterých jsou pojmenované 
zdejší ulice.

Výstava je přístupná každý čtvrtek od 11 do 18 hodin až do 
června 2015, kdy ji vystřídá historie tuřanského skau�ngu.

Iva Kolečková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Slunečné počasí jarních dní každoroč-
ně vyláká do provozu mnoho vyznava-
čů cyklis�ky. Bohužel ne všichni 
respektují zákonem jasně daná pravi-
dla a často zbytečně riskují svoje zdra-
ví. Zcela samozřejmá by před první jar-
ní cyklovyjížďkou měla být důkladná 
kontrola brzd, řetězu a dotažení všech 
šroubů. Nestačíme-li na takové seří-
zení sami, svěříme kolo odbornému 
servisu.
Abychom zdárně zdolali všechny své 
cesty, není na škodu osvěžit si alespoň 
základní pravidla. Dospělí by měli být 
důslední v tom, aby na silnici nepus�li 
samotné dítě do 10 let, které se tam 
smí pohybovat výhradně v doprovodu 
osoby, které už bylo 15 let. Všichni cyk-
listé do 18 let jsou za jízdy povinni pou-
žít ochranou přilbu. Těm, kteří tuto 

věkovou hranici pře-
kročili, se její použi� 

doporučuje.
Cyklista nesmí jezdit bez držení řídí-
tek, držet se jiného vozidla, vést za 
jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa 
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které 
by mu znesnadňovaly řízení jízdního 
kola nebo ohrožovaly jiné účastníky 
provozu. Na jednomístném jízdním 
kole není dovoleno jezdit ve dvou. 
Pouze když je jízdní kolo vybaveno 
pomocným sedadlem pro přepravu 
dítěte a pevnými opěrami pro nohy, 
smí osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší 7 let.
V místech, kde je zřízen jízdní pruh pro 
cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na 
křižovatce se semafory zřízený pruh 
pro cyklisty, musí ho osoba na jízdním 
kole využít. Cyklisté smějí jet pouze 
jednotlivě za sebou. Častým prohřeš-

kem bývá jízda v sedle kola po přecho-
du. Zákon však hovoří jasnou řečí: cyk-
listé mohou jízdní kolo přes přechod 
pouze vést vedle sebe. 
A ještě zmínka k povinné výbavě. Ta 
zahrnuje oranžové odrazky na kolech, 
červenou zadní odrazku, přední bílou 
odrazku, oranžové odrazky na pedá-
lech a dvě na sobě nezávislé brzdy. Za 
snížené viditelnos� musí na kole být 
ještě (vzadu) červené a (vpředu) bílé 
světlo. Odrazky z povinné výbavy 
může cyklista nahradit reflexními prv-
ky na oblečení a obuvi. (Zvonek ani 
blatníky do povinné výbavy kola nepa-
tří).
A ještě varování na závěr: za jízdu po 
chodníku, po přechodu pro chodce 
nebo za chybějící součás� povinné 
výbavy viníkovi hrozí na místě pře-
stupku až 2000 korun; ve správním 
řízení dokonce až 2500 korun.   

Pavel Šoba, MP Brno

NEŽ ŠLÁPNEME DO PEDÁLŮ

duben 2015

Jaro jsme uvítali se zpožděním, ale stálo to za to!
Jaro. Sluníčko, pupeny, sněženky, … a mláďata. Hlavně to poslední 
jsme si mohli užít v úterý 24. března na školním dvoře. Dvě chundelaté 
kuličky, dvouměsíční mláďata medvěda hnědého, nevěděla, kterou 
„mámu“ si mají vybrat. A z dě� se nenašel asi nikdo, kdo by si je ale-
spoň nepohladil nebo nezkusil drsnost jejich jazýčků. Za nevšední záži-
tek děkujeme chovateli panu Jaroslavu Kaňovi z Vele�c u Žatce a panu 
Rekovi za jeho zprostředkování.

Magda Navrá�lová

JARO NA ŠKOLNÍM DVOŘE
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Seniorské vzdělávání má své pevné 
místo na řadě veřejných vysokých ško-
l. V současné době studuje na univer-
zitách tře�ho věku (dále jen U3V) při-
bližně 2 % seniorské populace České 
republiky (cca 40 000 osob) a jejich 
počet stále roste. Přijďte i Vy rozšířit 
jejich řady! Vzdělávání v seniorském 
věku napomáhá k udržení kvality živo-
ta přívě�vým a důstojným způsobem. 
Základním úkolem U3V je zprostřed-
kovat seniorům nové poznatky, vědo-
mos�, dovednos�, obory a technolo-
gie.  Posláním kurzů U3V je též s�mu-
lace k ak�vitě. 
Pilířem Univerzity tře�ho věku na 
Masarykově univerzitě je Všeobecně 
zaměřený kurz, který trvá osm 
semestrů a je zaměřen na otázky zdra-
vého a smysluplného životního stylu 
ve vyšším věku. Na obsahu přednášek 
se podílí všech 9 fakult MU.  V akade-
mickém roce 2015/2016 bude také 
nově otvírán tříletý běh kurzu Dějiny 
umění a vizuální kultury. Dále pořádá-
me ve spolupráci s našimi partnery tři 
jednoleté kurzy nazvané Univerzita 
tře�ho věku v Moravském zemském 
muzeu, Kulturní dědictví a památková 
péče na jižní Moravě (ve spolupráci s 
Národním památkovým ústavem), G. 
J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve 
spolupráci s Mendelovým muzeem). 

Pro účastníky U3V jsou nad 
tento rámec pořádány tema-

�cké krátkodobé kurzy zaměřené na 
informační technologie, cizí jazyky, 
pohybově-relaxační ak�vity, otázky a 
problémy z oblas� humanitních i pří-
rodních věd. V programu nechybí ani 
jednodenní exkurze vztahující se k 

obsahu přednášek či tema�ckých kur-
zů. 
Vzdělávání na U3V na Masarykově uni-
verzitě má formu přednášek, cvičení, 
seminářů a exkurzí, účastníci mohou 
využívat studovny a knihovny. Před-
nášky trvají 2 vyučovací hodiny a kona-
jí se jednou za čtrnáct dnů (od října do 

května). Účastníkem programu U3V 
může být osoba, která dosáhla věku 
potřebného pro přiznání starobního 
důchodu a má úplné středoškolské 
vzdělání s maturitou. Vzdělávání je 
bezplatné, každoročně se hradí pouze 
zápisné, které bylo pro akademický 
rok 2015/2016 stanoveno na 800 Kč. 

Absolvent U3V obdrží osvědčení na 
slavnostní promoci. 
Přihlášky budeme přijímat osobně 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo 
elektronicky od 4. května 2015. Další 
podrobnos� o Univerzitě tře�ho věku 
Masarykovy univerzity včetně foto-
grafií a videoukázek našich ak�vit 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

POMOC PRO SENIORY

Magistrár města Brna, Odbor sociální 
péče, oddělení ekonomiky a péče
o seniory a osoby se zdravotním pos�-
žením nabízí pomoc seniorům.

Pomáháme seniorům, občanům se 
zdravotním pos�žením, pečujícím 
osobám. Dostal jste se vy nebo vaši 
blízcí do ob�žné životní situace? 
Nejste ji schopni sami zvládnout?
Kontaktuje nás, pokusíme se ji s Vámi 
vyřešit.
Poskytneme Vám:
-   základní sociální poradenství,
- individuální pomoc při vyřizování 

sociálních dávek
- individuální pomoc při pořízení 
zvláštních pomůcek,
- zprostředkování pobytových, ambu-
lantních i terénních sociálních služeb 
(domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, pečovatelské
služby, odlehčovací služby, azylové 
domy),
- asistence při jednání s úřady a ostat-
ními ins�tucemi,
- asistence při vyřizování osobních 
dokladů.
Vydáváme parkovací průkazy držite-
lům průkazů mimořádných výhod
a držitelům průkazů osob se zdravot-
ních pos�žením ZTP a ZTP/P.

Výše uvedené činnos� jsou poskyto-
vány bezplatně. Sociální pracovníci 
Vás v případě zájmu navš�ví doma.

Kontaktní údaje:
Odbor sociální péče MMB
Koliště 19, 601 67  Brno
Úřední hodiny:  po, st – 8 – 18 hod.
                                  pá – 8 – 12 hod.
Senioři
Tel.: 542 173 737
Gergelcikova.jarmila@brno.cz
Osoby se zdravotním pos�žením
Tel. 542 173 838
Janku.lea@brno.cz 

duben 2015INFORMACE
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Spotřebitelská poradna dTestu je tu i 
pro vás

Časopis dTest se již přes dvacet let 
zasazuje o práva spotřebitelů zejmé-
na poskytováním objek�vních infor-
mací a nezávislými testy výrobků, 
potravin a služeb. Měsíc co měsíc se s 
výsledky testů a dalšími zajímavostmi 
můžete seznámit v časopise dTest 
nebo na webových stránkách 
www.dtest.cz.  

Od konce roku 2010 provozuje dTest 
současně spotřebitelskou poradnu 
poskytující poradenství v oblas� spo-
třebitelských práv. Pokud jste neuspě-
li s reklamací zboží, chcete odstoupit 
od nevýhodné smlouvy, přišlo vám 
podezřelé vyúčtování za telefon nebo 
si jen nejste jis�, jaká práva máte - 
neváhejte a určitě kontaktujte pora-
denskou linku na telefonním čísle 299 
149 009. V provozu je každý všední 
den od 9 do 17 hodin. Jde o běžnou 
pevnou linku a poradenství je posky-
továno zdarma. Rovněž je vám k dis-
pozici zcela bezplatná elektronická 
poradna na adrese:
w w w . d t e s t . c z / e - p o r a d n a . 
Mimosoudní dořešení sporu s podni-
kateli nabízí služba VašeS�žnos�.cz 
na internetové stránce www.vases�z-
nos�.cz. K úspěšnému prosazení práv 
mohou napomoci i vypracované vzo-
rové dopisy.

Mezi další služby, které můžete využít, 
patří volně zpřístupněná databáze 
nebezpečných výrobků, srovnávače 
zejména finančních služeb a tarifů 

mobilních operátorů, 
příručky pro spotřebite-
le zaměřené na zajíma-

vá a důležitá témata (předváděcí a 
podomní prodej, nákupy přes inter-
net, telekomunikace, cestování, 
potraviny). 

Zavolejte si na poradenskou linku o 
samolepku „Nevhazujte reklamu“, 
obtěžuje-li vás schránka plná reklam-
ních letáků, nebo o samolepku „Pr-
odejci, nezvoňte“ pro odrazení podo-
mních obchodníků. Nenechte se 
zaskočit a buďte informovanými spo-
třebiteli.

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

Koncert ke Dni matek nejen pro 
maminky

Občanské sdružení Ženy50 pořádá již 
8. koncert ke Dni matek, spojený
s vyhlášením výsledků 7. ročníku foto-
grafické soutěže Úhel pohledu, jejímž 
cílem je přiblížit svět žen 50+ a vidět 
ho i jejich očima.                        

Tentokrát vystoupí se svým dár-
kem všem maminkám a ženám 
smyčcový kvartet NOSTALGIA 

QUARTET ve složení Jakub Výborný, 
Bohumír Strnad, Otakar Salajka a 
Radan Vach a sólistka opery Slezského 
divadla v Opavě Olga Procházková, 
kterou na klavír bude doprovázet Doc. 
Mgr. Šárka Králová.  
V jejich podání zazní skladby George 
Gershwina, Jaromíra Hniličky, Jarosla-

va Ježka, slavné operní árie z děl Char-
lese Gounoda, Pucciniho, Antonína 
Dvořáka a další hudební perličky. 
Koncert se uskuteční v neděli 10. květ-
na 2015 v 19 hodin v sále Otakara 
Motejla v budově Kanceláře veřejné-
ho ochránce práv, Údolní 39, Brno. 
Vstup zdarma. 

Srdečně zve občanské sdružení Ženy50
www.zeny50.cz

KONCERT KE DNI MATEK

duben 2015
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ÚKLID JEZER
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V sobotu 15. 3. 2015 proběhla brigáda na úklid okolí 
Holáseckých jezer. Vzhledem k nepříliš vydařenému 
počasí přišlo pouze  deset lidí. Všem chci �mto poděko-
vat. Je na místě poděkovat i těm, kteří se zúčastnili úkli-
du v předchozích letech – rybářům, zahrádkářům a úřa-
du MČ Brno-Tuřany, který pravidelně poskytuje pytle, 
ochranné rukavice a zajišťuje odvoz posbíraných 
odpadků. 
S potěšením musím konstatovat, že se čistota okolí 
jezer výrazně zlepšila. Za�mco při první brigádě v roce 
2011 byly naplněny dva kontejnery,  letos se vše vešlo 
do dese� pytlů. V loňském roce zcela zmizela černá 
skládka u jezera Typfl (ještě týden ji dočišťovali rybáři)
a letos je čistý i remízek u Kašpárkova jezera. Tam se 
zase projevila akce sdružení „Čisté Tuřany“, které uklí-
zelo dva týdny před námi. Jaké „poklady“ zdobily břehy 
jezer můžete vidět na fotografii. Jak jezera vypadají 
nyní se můžete sami. Rozhodně se jedná o místo, které 
stojí za návštěvu!

 Stanislav Korityák

Jedna z osmi hromad u jezera Typfl v roce 2011

Nesví�? 
Volejte kdykoliv na 800 100 312

Nepřetržitá telefonická linka pomáhá 
sví�t. Včasné nahlášení poruchy 
veřejného osvětlení to�ž urychluje 
opravy nesví�cích luceren - pracovní-
ci společnos� Technických sí� Brno, 
kteří zajišťují pro Brno správu a údrž-
bu veřejného osvětlení, vyjíždějí
k opravám nejpozději do tří dnů i do 
okrajových čás� města, přestože 
smlouva s magistrátem jim určuje lhů-
tu o dva dny delší. ,,Za to, že se nám 

daří opravovat nesví�cí lucerny v tak 
krátkých termínech, vděčíme i Brňa-
nům. Mnozí z nich upozorňují na záva-
dy veřejného osvětlení včetně násled-
ků vandalismu právě prostřednictvím 
naší speciální telefonické linky a my 
můžeme reagovat opravdu pružně
a podle aktuální potřeby.“ uvedl gene-
rální ředitel TSB Ing. Jaromír Machá-
lek, MBA.
Bezplatnou telefonní linku 800 100 
312 pro nahlášení poruch veřejného 
osvětlení provozují
TSB už déle než deset let - volat na ni 

lze po sedm dnů v týdnu čtyřiadvacet 
hodin denně.
Mo�vací je i ,,kolo štěs�“. Zhruba 
každé tři měsíce vylosují v TSB tři
z volajících, kteří mohou vyhrát zají-
mavé ceny. ,,Všem, kteří nám nahlásí 
poruchu na veřejném osvětlení, patří 
pak naše poděkování,“ dodal generál-
ní ředitel TSB. Zavolejte, prosím, také 
vy, když si všimnete potemnělé lucer-
ny - pomůžete sobě i ostatním.

TSB, a.s.

duben 2015INFORMACE
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Začínáme druhé čtvrtle� roku 2015. 
První měsíce roku jsme vlastně pro-
tančili, všechny pořádané zábavy  se 
vydařily jak co do průběhu, tak co do 
návštěvnos�. Ale ne, že bychom se jen 
bavili, naši cvičenci  pilně  cvičili a posi-
lovali svoje těla a celkovou kondici. 
Pravidelně se schází cvičení dě� s rodi-
či, Tuřánek,  cvičení žen, kulturis�
a stolní tenisté. Také škola v Pondělí
a pátek v rámci svého rozvrhu navště-
vuje tělocvičnu. V provozu je  sauna, 
jen to počasí  není, co bývalo, je prý 
hodně teplo. Akce, které spolu
s Restaurací připravujeme, jsou k pře-
čtení ve vývěsce na budově  Orlovny.
Stolním tenistům do konce sezony zbý-
vá jen pár zápasů. Poslední zápasy se 

sehrají v posledním týdnu března, ale 
tyto již neovlivní postavení našich 
družstev. Největší úspěch a suverénní 
postup má naše „A“-družstvo, které 
po několika letech opět bude hrát sil-
nou divizní soutěž. Další naše druž-
stva se na dobrých místech udrží ve 
svých soutěžích. Jediné „C“ –družstvo 
v městském přeboru skončí na před-
poslední 11. příčce a sestupuje do 
Městské soutěže I. Ale z této Městské 
soutěže I. postoupí  družstvo „D“, kte-
ré je složené z našich mladých odcho-
vanců. Tímto postupem budeme mít 
v nejvyšší městské soutěži – Měst-
ském přeboru opět dvě družstva.
V této sezoně ukončil činnost jeden 
hráč, takže stávající hráčský kádr je 41 
hráčů, včetně žáků. V nové sezoně 
počítáme opět s osmi družstvy v sou-

těžích. Přes letní měsíce budou probí-
hat tréninky a přátelské zápasy. Napl-
no začnou tréninky v srpnu a nová 
sezona začne v září.
Ještě jednou Vám sdělujeme, že 
30.4.2015  končí nájem tenisového 
kurtu a prostor kolem něho. Vše je
v majetku Tělovýchovné jednoty 
Holásky  a protože nemáme  zájem, 
aby uvedené prostory ležely ladem, 
hledáme i touto cestou zájemce, kte-
rý by se stal našim novým nájemcem  
a spolupracovníkem. Informace – 
mobil 774578588 – Miroslav Vladík .
Těšíme se na další dobrou spolupráci 
a cvičení, ať s dětmi nebo s odrostlej-
šími cvičenci. Děkujeme a těšíme se 
na setkání na Orlovně -  v tělocvičně  
nebo na  předzahrádce. 

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík        

TJ HOLÁSKY

   Jarní část sezony jsme zahájili břez-
novou valnou hromadou. Na ní byli do 
čela klubu znovu zvoleni Lubomír 
Kloss a Jaroslav Heřmanský s Micha-
lem Černým. Dále budou ve fotbalo-
vém výboru po čtyři roky také zasedat 
Jan Fiala, Lubomír Kovář, Petr Tvarů-
žek, Jaroslav Hudeček, Jiří Mareš, 
Libor Michalec, Mar�n Horákovský
a Jiří Polák. Před těmito všemi stojí jed-
nak boje funkcionářské a jednak spor-
tovní. 
   K funkcionářským bojům patří 
zejména úsilí o nové kabiny, jelikož ty 
stávající patří spíše do minulého sto-
le�. Získat ovšem dotaci na moderní 
budovu není samozřejmě snadné, stej-
ně jako není snadné udržovat oddílo-
vou pokladnu v jiných než červených 
číslech. Další plochou zápolení je pak 
personální zajišťování klubu. 
   Vedle obětavých trenérů mládeže 
nám rovněž často chybí i hráči. Postrá-
dáme fotbalisty do B-mužstva dospě-
lých a registračky dě� se nám na sobě 
také zrovna dvakrát nekupí. Proto 
jsme u mládeže před začátkem sezony 
navázali spolupráci se sousedními Chr-
licemi. Naši dorostenci tak hrají pod 
hlavičkou SK Chrlice a jejich žáci star-
tují pro změnu v našich barvách. Ale 
dost už lamentování a přejděme

k bojům sportovním. 
   Áčko dospělých se tradičně účastní 
I.B krajské třídy a aktuálně se s kou-

čem Vladimírem Kinským pohybuje 
ve středu tabulky. B-mužstvo dospě-
lých pod patronátem Jiřího Mareše
a Miloše Hověžáka přezimovalo
v městském přeboru na třinácté příč-
ce a na své jarní zápasy už byla také 
natěšena parta Old Boys, které velí 
Karel Procházka a Zdeněk Grolich. 
   Dorost vyrazil do druhé čás� sezony 
krajského přeboru ze zadních pozic, 
nicméně nového trenéra Mar�na 
Stosse bude určitě dříve zajímat herní 
projev týmu a zájem adolescentů
o fotbal než výsledky v této velmi vyso-
ké soutěži. Starší a mladší žáci působí 

v I. krajské třídě. Starší žáci patří i díky 
trenérům Jakubovi Černému a Patri-
kovi Bednářovi k lepším družstvům 
soutěže a mladší žáci chrlického před-
sedy Mar�na Jelínka dosud drží
v tabulce desáté místo. U přípravek 
pečujeme o tři týmy. Starší a mladší 
přípravku vedou v městské soutěži 
Marek Novák a Michal Kratochvíl
a předpřípravku vychovávají Jaroslav 
Heřmanský ml. a Mar�n Horákovský. 
Nejmladší kluci na své první mistrov-
ské utkání ještě čekají, přesto však si 
již i oni v zimě dvakrát oblékli dresy,
a sice na halovém turnaji v Pohořeli-
cích (viz foto). 
   Na sledování fotbalového umu 
našich mužstev vás na jaře srdečně 
zveme (info o zápasech najdete na 
www.sk-turany.cz.). Stejně tak vás 
srdečně zveme na náš tradiční mezi-
národní turnaj starších přípravek, kte-
rý se koná v sobotu 13. června a jenž 
je vzápě� završen tanečním večerem 
činovníků a přátel klubu. 
   A máte-li doma dítě nebo manžela
s chu� do kopané, přiveďte ho  k nám! 
Uvítáme zájemce do jakékoliv katego-
rie (tel.: 720 354 007). 

Za SK Mar�n Horákovský

SK TUŘANY
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KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ   Po  - Pá    8 - 19 hodin

PÁNSKÉ    Po a Pá  13 - 19 hodin

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
na objednávku tel.: 605 541 837

PERMANENTNÍ MAKE UP
na objednávku tel.: 777 086 915

PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO

Tuřanská 55
Brno-Tuřany

tel.:    545 219 094
Mob.: 606 882 314

- ELPEMA -  Petr Máca
U Lesíčka 18 , 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice 

tel.: 731 934 074       e-mail: elpema@seznam.cz

www.elpema.webnode.cz

servis plynových kotlů všech typů 
a značek

důkladné pravidelné roční prohlídky 
a vyčištění kotlů 

mechanické a chemické čištění sezónní 
i mimo sezónu 

odborné seřízení plynových spotřebičů 

moderní diagnostika pro všechny 
plynové spotřebiče 

vystavení  písemné revizní zprávy

uvádění plynových kotlů do provozu 
i po delší odstávce 

poskytnutí plné záruky i v případě vámi 
zakoupených kotlů 

rekonstrukce spalinových cest v případě 
výměny kotle 

elektroinstalace a revize elektroinstalací

opravy a revize hromosvodů 

revize plyn, měření a regulace, 

voda, plyn, topení

MALBY 14 Kč/m2.     NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY - RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, NÁBYTKU, aj.
Tel.: 606 469 316,  547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250 Kč

duben 2015



Periodický tisk územního samosprávného celku. Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, vydává MČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, e-mail: listy@turany.cz,
reg. č. MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Elektronická verze je umístěna na webových stránkách www.turany.cz.

Tisk: Litera Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno. Příští uzávěrka je 25. 5. 2015. Řídí Informační rada. Informační rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby
zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátůa reklam a za případné jimi

způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20

