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Ze starostova šuplíku
Je březen, ale v tomto roce se setkáváme teprve poprvé. 

Rok 2018 je pro celou naši republiku významný. Ve všech 
médiích nám to připomínají. Jednu významnou „8“ máme 
i my v Tuřanech, v roce 2008 jsme oslavili 800. výročí první pí-
semné zmínky o Tuřanech. K tomuto výročí vznikla stálá vý-
stava v kulturně společenském centru, kopie jejích jednotli-
vých panelů postupně otiskujeme ve zpravodaji. A teď, co se 
událo v době od vydání posledního čísla našeho zpravodaje.

Konec roku 2017 přinesl změnu trasování linky č. 48 a také 
nesouhlas některých obyvatel s  touto změnou. Řada ohla-
sů však zpětně ukazuje, že se jednalo o správné rozhodnutí, 
které vedlo ke zlepšení dopravní obslužnosti v naší městské 
části. Spokojenost s  touto úpravou mimo jiné vyjádřili čle-
nové sociální komise, Klub důchodců v Tuřanech, obyvatelé 
ulic Moravská, Heřmánková a Chrlická.

S novým rokem přichází řada předsevzetí a výzev. Jednou 
z těchto výzev se pro vedení radnice stalo zavedení pracov-
ní čety pro údržbu veřejného prostranství. V lednu jsme za-
koupili dodávku a četa začíná pomalu fungovat a pomáhat 
s údržbou. S jejími pracovníky budete mít možnost potkávat 
se stále častěji. Věřím, že přínos bude viditelný a ke spokoje-
nosti občanů.

K  začátku roku patří neodmyslitelně plesová sezóna. 
Obecní ples se již podruhé konal ve sportovní hale a mys-
lím, že mohu s klidným svědomím napsat, že byl velmi vyda-
řený. Rád bych poděkoval všem, kteří se na náročné přípravě 
plesu podílejí. A to jak pracovníkům úřadu, tak členům kul-
turní komise a řadě dobrovolníků. Bez jejich nasazení by tak 
velkou a úspěšnou akci nešlo pořádat. Poděkování také patří 
partnerům a sponzorům, jejichž seznam zde najdete.

V letošním roce by se měly realizovat projekty participa-
tivního rozpočtu. Z Tuřan uspěly dva projekty: skatepark (ná-
vrh: p. Tůma) a  vycházková trasa (návrh: pí. Magni). Radni-
ce si vzala realizaci těchto projektů za své vzhledem k oba-
vám, zda je magistrát schopen dotáhnout jejich provedení 
do zdárného konce. Nyní intenzivně pracujeme na jejich pří-
pravě.

Na letošní rok pro vás opět připravujeme řadu kulturních 
akcí. Již nyní začínáme s přípravou dalšího ročníku Slavnos-
tí tuřanského zelí, vybíráme filmy pro letní kino, připravuje-
me dětský den a červnové koncerty na nádvoří radnice. Urči-
tě se bude na co těšit.

Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany

Rada na 88. schůzi dne 20. 11. 2017:
- projednala návrh programu Provoz subjektů podporujících 
tělovýchovné a sportovní aktivity a doporučila ho Zastupi-
telstvu ke schválení,
- schválila poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Brno-Tu-
řany ve výši 5 000 Kč na úhradu výdajů spojených s Mikuláš-
skou besídkou,
- souhlasila s prodloužením doby nájmu nebytových prostor 
v  objektu Tuřanské nám. 1 společnosti Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s. pronajímaných na základě dřívějších 
nájemních smluv do 31. 12. 2022 a 31. 12. 2027,
- schválila cenovou nabídku Martina Minkse, Brno na prová-
dění zimní údržby komunikací u sportovní haly na ul. Měš-
ťanská za celkovou cenu za zimní období 2017/2018 (4 mě-
síce) ve výši 20 812 Kč.
 
Rada na 89. schůzi dne 4. 12. 2017:
- schválila harmonogram schůzí Rady a zasedání Zastupitel-
stva městské části Brno-Tuřany pro rok 2018,
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé na výkon TDI akce „Úpra-
va výdejen stravy v budově základní školy na ulici Dvorecké“ 
maximálně do celkové výše 21 780 Kč,
- schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Úprava výdejen stravy v budově základní školy na 
ulici Požární a Dvorecké – stavební část“ za celkovou cenu 
522 382 Kč,
- schválila nabídku Hraspo spol. s  r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Úprava výdejen stravy v budově základní školy na 
ulici Požární a Dvorecké – technologická část“ za celkovou 
cenu 669 490 Kč,
 
Rada na 90. schůzi dne 18. 12. 2017:
- projednala žádosti MMB ORF o vyjádření k realizaci projek-
tů „Skate park v Tuřanech“ a „Okružní vycházková trasa s ale-
jí“ v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu města Brna, 
vzala na vědomí popis projektů a souhlasí s  jejich realizací 
v roce 2018,
- seznámila se s  projektovou dokumentaci ke stavebnímu 
povolení akce, nazvané: „Brno, MČ Tuřany – odkanalizování 
Dvorska“ bez připomínek.

Rada na 91. schůzi dne 3. 1. 2018:
- seznámila se s oznámením záměru akce nazvané: „Silnice 
I/42, Brno VMO v úseku tunel Vinohrady - D1“ a konstatova-
la, že záměr není v souladu s ÚPmB a trasa komunikace zasa-
huje do ploch intenzivně zemědělsky obhospodařovaných 
a  požaduje, aby trasa VMO byla vedena v  plochách, které 
jsou k tomu územním plánem určeny,
- schválila nabídku VS-top, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky 
„Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ Měšťanská“ za cenu 1 088 669 Kč,
- schválila pravidla pro poskytnutí služby zveřejnění infor-
mace prostřednictvím rozhlasového hlášení na území MČ 
Brno-Tuřany a na internetových stránkách MČ Brno-Tuřany.

Rada na 92. schůzi dne 15. 1. 2018:
- navrhla Radě města Brna přiznání odměny ředitelce PhDr. 
Boženě Küfhaberové, Ph.D. za zajištění provizorního chodu 
stravovacího provozu po dobu rekonstrukce školní kuchyně 
a jídelny,
- schválila nabídku České pojišťovny, a.s. (spoluúčast 5%, 
min. 5 000 Kč) na realizaci veřejné zakázky „Havarijní pojiš-
tění dodávkového automobilu pro pracovní četu“ za cenu 
16 054 Kč,
-seznámila se s žádostí odboru životního prostředí Magistrá-
tu města Brna o zaslání připomínek či podnětů k nízkoemis-
ním zónám, které jsou obsahem „Studie proveditelnosti za-
vedení nízkoemisní zóny na území města Brna“ a nesouhlasí 
se zavedením nízkoemisních zón na území města Brna z dů-
vodu zvýšeného imisního zatížení na území MČ Brno-Tuřany 
v případě zavedení těchto zón a z důvodu zvýšených náro-
ků na parkování v MČ,
- jmenovala za zřizovatele tyto členy školské rady Základní 
školy Brno, Měšťanská 21, pro její 5. funkční období: Radomí-
ra Vondru, Antonína Tůmu a Lenku Smutnou,
- jmenovala Radomíra Vondru, starostu městské části Brno-
Tuřany, členem konkurzní komise v konkurzním řízení na ře-
ditele Základní školy Brno, Měšťanská 21,
- schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení pro základní školu, jejíž 
činnost vykonává Základní škola Brno, Měšťanská 21, spo-
čívající v zápisu nového oboru vzdělávání 79-01-B/01 s nej-
vyšší povolenou kapacitou 5 žáků, s účinností od 1. 2. 2018 
a pověřuje PhDr. Boženu Küfhaberovou, Ph.D., ředitelku ZŠ, 
podat výše uvedenou žádost Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Rada na 93. schůzi dne 29. 1. 2018:
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit s  předloženým návr-
hem na doplnění nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, 
kterým se vydává „Tržní řád“,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit s uzavřením memoran-
da o spolupráci, jehož předmětem je ustanovení spoluprá-
ce mezi městskou částí Brno-Tuřany, Statutárním městem 
Brnem a skupinou KOMFORT, a.s., a KOMFORT-Jezera, s.r.o., 
v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě Holásky,
- schválila nabídku společnosti DŘEVOSLAV s.r.o. na realizaci 
veřejné zakázky „Realizace psího hřiště“ za cenu 698 641 Kč,
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené 
s RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., na provedení 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekon-
strukci ulice Rolencovy. Důvodem uzavření dodatku je po-
žadavek zadavatele o opětovné projednání záměru s obča-
ny, kdy termín schůzky nemůže zpracovatel PD ovlivnit a je 
v  kompetenci zadavatele. Termín pro dokončení a  předání 
dokumentace bez dokladové části tak je nově stanoven do 
15 dnů od veřejné prezentace návrhu občanům, termín pro 
rozeslání žádostí dotčeným orgánům a účastníkům řízení do 
7 dnů od veřejné prezentace.

INFORMACE Z RADNICE
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Poplatek za komunální odpad
Splatnost: do 31. 5. 2018
základní sazba: 670 Kč
snížená sazba: 500 Kč

Možnosti úhrady poplatku
1. bezhotovostním převodem:
na účet: 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
konstantní symbol: 1318

2. v hotovosti:
a) pokladna na Šumavské ulici č. 35, budova C,
3.patro - po celý rok
b) pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí - březen 
až květen
pokladní hodiny:
Po 8.00–12.00 13.00–17.00 h
Út 8.00–12.00 13.00–14.30 h
St 8.00–12.00 13.00–17.00 h
Čt 8.00–12.00 13.00–14.00h
Pá 8.00–12.00 h

3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
Složenky je možno vyzvednout na podatelnách úřadů měst-
ských částí nebo kontaktních místech MMB.
Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, 
oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak 
učinit písemně na adresu správce poplatku: Magistrát měs-
ta Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplat-
ku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím inter-
netu na www.brno.cz/poplatek za komunální odpad, od-
kaz Oznámení společného zástupce.

4. Platbou na městském e-shopu www.brnopas.cz
Podrobné informace k platbě za komunální odpad najdete na 
http://brno.cz/odpady

Plán čištění komunikací na rok 2018
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulí-
nova, Měšťanská – parkoviště u víceúčelové haly, Moravská, 
Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, 
Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřan-
ské nám. 17-31,Tuřanské nám.-parkoviště pod pekárnou, Ví-
tězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2018: 10. 4. , 19. 6. , 7. 8. , 16. 10.

Blok č. 2
areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu pro se-
niory, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Ku-
drnova, Ledárenská účelová, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, 
Švédská, Tuřanské nám. – jednosměrná od Hasičské, Tuřan-

ské nám. – parkoviště pod železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, 
Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termíny pro rok 2018: 17. 4. , 5. 6. , 14. 8. , 23. 10.

Blok č. 3
Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k  TIGERu, Ledáren-
ská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jaho-
dová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vino-
hradskou, Prodloužená, Saidova, Sladovnická – i ke sběrné-
mu středisku, U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o. 2-8, V Ti-
šině, Vinohradská – od Popelovy po želez.mostek, Votroub-
kova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2018: 24. 4. , 12. 6. , 21. 8. , 30. 10.

Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlip-
ná - hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pra-
tecká, Průmyslová – část od potoka po Hanáckou, Revoluční, 
Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské 
nám. od Hanácké po Sokolnickou, Ul. 1. května, V Aleji, Za-
pletalova
Termíny pro rok 2018:
12. 4.–Popelova, V Aleji, Ul. 1. května, Holásecká, Hasičská, 
Tuřanská (úsek od Měšťanské po Revoluční), Revoluční, Ro-
lencova, Špirkova
7. 6. , noc na 8. 6.–celý ZáKoS
16. 8. , noc na 17. 8.–celý ZáKoS
11. 10. , noc na 12. 10.–celý ZáKoS

Odtahy vozidel zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s.

ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2018
Firma Černý s odtahovou plochou Slatina, Drážní 9, areál F. K. 
Holoubek, tel.: 548 217 484, 602 737 673, fax: 548 219 156. 
Výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°°hodin

Stavba Dornych – Plotní
Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové 

dopravní řešení celé této lokality je jedním ze strategic-
kých projektů města Brna. Podle posledních informací ke 
dni 16.  2.  2018 je uzavření ulice Dornych naplánováno 
na neděli 11. března 2018 ve 23.00 hodin, kdy současně 
přestává po Dornychu jezdit tramvajová linka č. 12. Tato lin-
ka bude ukončena ve smyčce Zvonařka. V dalším úseku ji na-
hradí autobusy.

Stavební práce potrvají podle zadání výběrového řízení 30 
měsíců. Rekonstruovat se bude nejprve ulice Dornych, a to 
ve směru z jihu. V každé z etap projektu bude zachován ma-
ximální možný průjezd pro osobní automobilovou dopra-
vu. Využita bude i nová ulice Kalová (Nová Agrozet), spoju-
jíc Dornych a Masnou.

INFORMACE Z RADNICE
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Upozornění pro majitele psů

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

Poplatek se platí 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.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí drži-

tel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna. Poplatník je 
povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž ozná-
mit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik po-
platku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit 
na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p.Rosenbergová, tel. 545 128 242,
email: rosenbergova@turany.cz

INFORMACE Z RADNICE

Bytový dům 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

1 500 2 250 200 300 350 500 120 150

MŠ U Lípy Svobody
S novým rokem přicházejí nové zážitky… Začátkem měsí-

ce ledna navštívilo naši mateřskou školu pojízdné planetári-
um, které dětem umožnilo nahlédnout do vesmíru díky zvě-
davému krtečkovi. Malého kamaráda po vnějším světě pro-
vázel všeznalý brouček a žížaly. Ukázali mu spoustu nových 
věcí a naučili ho nebát se neznámého. I v dalších měsících 
nás čekají divadelní představení, která děti poučí a zároveň 
pobaví. Přijede za námi Divadlo bez pravidel a divadlo Ko-
ráb. Vedeme děti k dodržování hygienických návyků a k této 
aktivitě přispěla výroba vlastního voňavého mýdla, které si 
pak odnesly domů.

Nepoznáváme pouze vesmír, ale také naši Zemi. Protože 
na letošní rok připadly další zimní olympijské hry, tak i my 
jsme se stali na čas sportovci a uspořádali si vlastní. Děti měli 
možnost vžít se do rolí závodníků a vyzkoušet si jednotlivé 
sportovní disciplíny, jako je krasobruslení, biatlon, slalom, 
hokej a  další. Naučily se českou hymnu a  poznaly, že není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Nejen děti, ale i paní učitel-
ky si užily spoustu legrace, ať už při přípravách, tak při sa-
motných soutěžích.

Také jsou za námi první dvě setkání pedagogů předškol-
ního vzdělávání v  Centru kolegiální podpory v  naší mateř-

ské škole. Během setkání byla příjemná atmosféra, vzájem-
ně jsme se obohatily o zkušenosti a nápady v oblasti čtenář-
ské pregramotnosti. Zpětná vazba ze stran zúčastněných 
byla velmi pozitivní a už se těšíme na další výměnu příkladů 
dobré praxe a čerpání inspirace. Veškeré nově nabyté meto-
dy vyzkoušely i děti a i z jejich strany se nám dostalo nadšení, 
které je hnacím motorem k aktivitě a kreativitě paní učitelek.

Andrea Bartlová
ředitelka mateřské školy

ŠKOLSTVÍ

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) v naší MČ
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ŠKOLSTVÍ

Poděkování sponzorům 13. školního plesu
Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21 děku-

je touto cestou všem jednotlivcům i  organizacím, kteří 
svými finančními příspěvky i věcnými dary podpořili 13. 
školní ples. Jsou to:

Makro, s.r.o., Tropico, s.r.o., Modios, s.r.o., CBA Nuget, s.r.o., 
Bidfood Czech Republic, s.r. o., Jatka Ivančice, s.r.o., Dr. Oet-
ker, s.r.o., Unilever ČR, s.r.o., Národní divadlo Brno, Kuf Produ-
ction, s.r.o., Truhlářství Martin Pernes, s.r.o., Ing. Chlup, Gast-
roslam, s.r.o., United Bakeries, a.s., Vitana, a.s., Tuřanská bese-
da, Gastro Alda, s.r.o., Roman Svoboda – prodej ovoce a ze-
leniny, A. D. Josef Šedivý, s.r.o., YES Autoškola, Gabriela Krej-
číková – nezávislá Sales Director Mary Kay, Cukrářství Mlsná 
Brno-Tuřany, Regionální fotbalová akademie Jihomoravské-
ho kraje, Potraviny Dvořák, Železářství Tůma, hodinový man-
žel V. Drásal, paní Nosková, paní Kovářová, paní Havlíčková, 
pan M. Krátký, pan Pelc, dále rodiče, kteří si zakoupili spon-
zorské vstupenky.

Z řad zaměstnanců školy přispěli: Věra Stratilová, Mar-
cela Lengálová, Jitka Lespuchová, Radek Vecheta, Aleš Ko-
dýs, Božena Küfhaberová, Petra Pítra, Marie Švábová, Helena 
Pecáková. Velký dík patří pracovnicím ŠJ Oleksandře Naza-
ruk a Šárce Fiedlerové za přípravu tomboly a balení darů, za 
organizaci plesu Aleši Kodýsovi, za technické zajištění tom-
boly Magdě Navrátilové a Jitce Široké.

Velké poděkování vedení školy patří rodičům všech 
tanečníků, kteří financovali večerní společenské šaty 
a obleky: Jsou to rodiče těchto žáků naší školy: Kateřiny Per-
nesové, Adély Černé, Kateřiny Fraňkové, Markéty Hrdličko-
vé, Moniky Brumovské, Nikoly Sedláčkové, Michaely Maix-
nerové, Nely Blažkové, Terezy Kristkové, Moniky Krejčiříko-
vé, Lenky Benešové, Tomáše a Jakuba Gallových, Davida Mu-
líčka, Josefa Pustiny, Adama Plhala, Mojmíra Koukoly, Tomá-
še Klementa, Michala Fatěny, Filipa Kocůrka, Adama Langa 
a Petra Bulíčka.

Finanční prostředky získané z plesu budou použity zejmé-
na na podporu školních žákovských aktivit.

Božena Küfhaberová, ředitelka školy

Lyžařský kurz prvního stupně ZŠ 
Měšťanská

V týdnu od 15. do 19. 1. 2018 se pro žáky 2. – 5. tříd naší 
školy uskutečnil již tradiční lyžařský kurz v Olešnici na Mora-
vě. Letos se kurzu zúčastnilo 70 žáků, o které se staralo 8 in-
struktorů. Podle lyžařských schopností byli žáci rozděleni do 
družstev. Na svahu se někteří s lyžemi teprve seznamovali. Ti 
zdatnější se snažili vylepšovat techniku a v lyžování se zdo-
konalovat. Počasí se vydařilo a sněhové podmínky byly vy-
hovující. Největší pochvalu zaslouží žáčci z posledního druž-
stva, kteří si velmi rychle osvojili základy lyžování a postup-
ně dohnali i  zdatnější lyžaře. Pobyt v Olešnici si užili nejen 

malí lyžaři, ale také instruktoři z řad rodičů a pedagogů naší 
školy. Všem nám bylo opravdu fajn, sešla se výborná parta, 
co víc si přát.

pedagogové 1. stupně ZŠ Měšťanská

Prosinec u nás na Dvorecké
Jelikož je prosinec poslední měsíc v  roce a  všechny děti 

se těší na Vánoce, snažily jsme se s  kolegyněmi zpříjemnit 
žáčkům 1. A  až 4. A  čekání různými akcemi. 5.  12. do ško-
ly přišel Mikuláš a zjišťoval, jak jsou děti šikovné a snaživé. 
8. 12. jsme měli předvánoční klavírní koncert, na kterém Fi-
lip Synek představil hudební žánry proměňující se v různých 
historických etapách. Zejména bylo zajímavé, jak se měnily 
a vyvíjely koledy. Žáci nejen poslouchali, ale také si zazpívali, 
čímž se vytvořila krásná předvánoční atmosféra.

13. 12. žáci 2. a 4. tříd pod vedením pí. učitelky Grünwal-
dové připravili vánoční pásmo koled a  úryvky z  pohádek. 
Všem se představení líbilo tak, že vystupujícím žákům po-
děkovali bouřlivým potleskem. Mezi nejsilnější zážitky před-
vánočního týdne bezpochyby patřil vánoční koncert, který 
se uskutečnil 21. 12. v tuřanském kostele. Ve vánoční atmo-
sféře se neslo i vyučování, znalosti učiva a dovednosti z výu-
ky jsme prověřovali pomocí projektového vyučování. S pro-
žitkem jsme ukončili rok 2017 a přejeme si, aby ten nový byl 
stejně zajímavý a zábavný.

pedagogové z Dvorecké
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Když už člověk jednou je, tak má koukat, 
aby byl.

V  duchu tohoto moudra a  s  cílem vést naše svěřence 
k aktivnímu přístupu k životu jsme s žáky 9. ročníku vyrazili 
13. 2. 2018 nasát atmosféru zimy a zimních sportů do Olym-
pijského parku na BVV.

Už na začátku akce bylo zřejmé, že mezi žáky došlo k při-
rozené selekci na tři skupiny. První – aktivní a natěšení – vy-
bavení sportovními potřebami. Ti už po cestě trousili a na-
zouvali brusle a po příchodu do areálu až do konce akce při-
pomínali jen barevné, rozmazané šmouhy rotující po ledo-
vém oválu. Druhá – zvídaví – korzovali celým areálem, po-
zorovali sportující návštěvníky, zaujaly je ukázky malých br-
něnských krasobruslařů, zastavili se u  curlingu, ale i  kritic-
ky vyhodnocovali případné vhodné protějšky. Třetí – brtní-
ci. Jejich přeprava proběhla v klidu, bez větších komplikací. 
Na místě se shromažďovali do malých tlup, vyhledávali klid-
ná místa, kde se vzájemně krčili usazeni jeden vedle druhé-
ho a s klížícími se víčky opět upadali do zimního spánku, ze 
kterého byli převozem ze školy vyrušeni. Naštěstí jich ale ne-
bylo mnoho a doufáme, že se nám je příště podaří vyburco-
vat k větší aktivitě.

Magda Navrátilová U nás na Dvorecké se pořád něco děje i ve 
druhém pololetí

Žáčky prvního stupně na ZŠ Dvorecká zapojujeme do růz-
ných aktivit, aby byla pro ně výuka zajímavější. Začátek úno-
ra jsme zaměřili na pohyb, využili jsme prostory zábavného 
centra Bruno, kde si žáčci mohli vyzkoušet lezení, skákání, 
prolézání a další sportovní aktivity, při kterých si všichni uži-
li pohybu dostatek. Jelikož bylo v Tuřanech i období maso-
pustu, ve výuce jsme si o těchto tradicích četli a abychom si 
znalosti z výuky upevnili, zapojili jsme se všichni 12. února 
do masopustního veselí a zatancovali si s ostatními maska-
mi v průvodu. Nejen sportovní, ale i kulturní aktivity se žáč-
kům líbily.

pedagogové z Dvorecké

Olympijský park - zkouška curlingu

V Bruno family parku

Taneček s maškarády na Dvoreckā

ŠKOLSTVÍ
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XXVI. obecní ples

Pátek 26. ledna byl ve spoustě diářích zabarven tučným čer-
veným písmem. Opět po roce se totiž v nové tuřanské spor-
tovní hale konal společenský ples městské části Brno – Tuřany.

Takřka celý rok probíhaly přípravy, aby se letošní ročník se-
tkal s ještě pozitivnějšími ohlasy než ples loňský. Organizáto-
ři se společně se spoustou dobrovolníků snažili vše důkladně 
vyladit ke spokojenosti všech zúčastněných tak, aby negativní 
ohlasy byly stejnou výjimkou jako čistý vzduch na Sokolovsku.

Po finálních úpravách sportovní haly, které zabraly dva dny, 
bylo vše nachystáno a na Měšťanskou mohl začít proudit dav 
lidí čítající téměř čtyři stovky šťastlivců, kterým se v předpro-
deji povedlo zakoupit vstupenky, o které byl mimořádný zá-
jem. To dokumentuje fakt, že ples byl vyprodaný během ně-
kolika málo dní a  organizátoři se pomalu začali bát, aby se 
v Tuřanech nevyrojili překupníci vstupenek jako někde na mi-
strovství světa ve fotbale.

Nic takového se však nakonec nestalo a  po sedmé hodi-
ně večerní se sál pomalu ale jistě začal plnit natěšenými hos-
ty, které uvítal pan starosta “welcome drinkem“. Večerem ná-
sledně provázeli moderátoři, manželé Tománkovi, kteří měli 
tu čest na pódiu během programu přivítat i  hvězdu české-
ho showbyznysu – Romana Vojtka. Ten zazpíval několik písní 
a dostal návštěvníky ještě více do varu. Tančilo se, zpívalo, jed-
lo, pilo, zkrátka každý si mohl přijít na své. Všichni organizáto-
ři mohli s povděkem sledovat, jak se drtivá většina náramně 
baví, což je jim zajisté tou největší odměnou za nelehkou prá-
ci u příprav plesu.

Nutno také vyjádřit obrovské díky všem partnerům a spon-
zorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Věří-
me, že ples ve Vás zanechal výhradně pozitivní stopy, a že se 
již nyní těšíte na příští ročník. Protože Tuřany a ples městské 
části, to už k sobě patří téměř stejně, jako propan patří k bu-
tanu.

Simon Vejtasa
Komise pro kulturu a sport

Partneři a sponzoři XXVI. společenského 
plesu
PARTNER MČ:
DUFONEV R.C., a.s. Gardentech, s.r.o.
H.K.U. spol. s r.o. Hraspo spol. s r.o. 
Komfort, a. s. MANAG správní, a.s.
Služby Minks s.r.o. STAVBY PLUS s.r.o.
ŽSD a.s.

SPONZOR MČ:
1. náměstek primátora Mgr. Petr Hladík A.D. Josef ŠEDIVÝ, s.r.o. 
AGRO Brno-Tuřany, a.s. DESTILA, s.r.o. Draho-
míra Doležalová FISTAV, spol. s.r.o. Gabrie-
la Krejčiříková – Mary Key GEFAB CS, s. r. o. Kadeř-
nictví Ivana Zavadilová Květinářství Nekolný 
Krejčíková Gabriela - Mary Kay Lenka Urbánková 
LETIŠTĚ Brno, a.s. – trenér zdraví
Macinka Josef Mikrovinařství Drápela 
Pekárna Crocus s.r.o. Polák Jiří Potravi-
ny Tuřanská včela Projekce Ing. Jan Harašta, CSc.

PŘEMYSL VESELÝ, stavební Restaurace Orlovna
a inženýrská činnost, s. r. o. Restaurace Orlovna 
ROTAX - hodinky a snubní Scootland s.r.o. prsteny
SIDESTAV, spol. s r.o. Simi Secret
Simona Vozdecká Storge - velkoobchod 
– trenér zdraví květin
Šperky Modesi Taneční studio KOMETA
Truhlářství Martin Pernes Vejtasa Simon
VERITAS spol. s r.o. Vlastimil Drásal
– hodinový manžel
ZENZERO - zázvorové nebe ZEMAKO, s.r.o.
Železářství Antonín Tůma

Děkujeme.
Radomír Vondra, starosta

KULTURA
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Zvyky se musí nejen dodržovat, ale 
i ukazovat

U nás v Tuřanech se zvyky snažíme dodržovat…, kde jin-
de najdete tak autentické hody a vostatky s tolika tradiční-
mi prvky než v Tuřanech? Původní zachované kroje nepod-
léhající žádné módní vlně; tance, které tančili (a dodnes tan-
čí) naše babičky a dědečci a tu hromadu drobností, kterých 
si možná nevšimnete, nebo vám přijdou úplně automatické, 
ale mají také určitou tradici - vždy stejný termín, totožný ná-
stup krojovaných na sál, zaváděná, vyhlašování sól, stále ty-
též svícny na placenou (svíčky musíme občas dokoupit), stej-
ný program, tištěné pozvánky na vostatky a každoroční sta-
rost, aby ty maškary zase něco nevyvedly. Někomu to může 
připadat nudné a neustále se opakující, ale není právě tohle 
smysl tradice?

Jsme jednou z mála obcí, kde se vostatky nebo chcete-li 
masopust udržuje ve všední den. Což má pro nás výhodu: té-
měř celá republika slaví masopust už v sobotu, takže se kaž-
dý uvrtne do své rodné vesnice a nemá možnost vidět ostat-
ní. Kdežto v Tuřanech vyráží maškarádi do ulic až v pondělí. 
A navíc máme naše „vostatke“ spojeny i s krojovanou zába-
vou a průvodem. Tímto jsme v širém okolí jedineční.

V dnešní době je nesmírně těžké nalákat nejen diváky, ale 
především přímé účastníky hodů a vostatků. Proto musíme 

poděkovat všem, kteří se nezištně oblékají do krojů, starají 
o kroje, nacvičují tance a písně, chystají sál, občerstvení, pe-
čou koláče a smaží koblihy. A věřte, nestojí to jen peníze, ale 
hlavně čas, který je v dnešní uspěchané době velmi vzácnou 
komoditou.

Kromě již zmíněných tradičních akcí nás letos čeká jedna 
mimořádná událost. Krojovaní z Tuřan budou vystupovat na 
73. ročníku mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 
v rámci pořadu Ta brněnská mája tenká - Hody na Brněnsku 
na přelomu 19. a 20. století. Ve Strážnici byly Tuřany naposle-
dy v roce 1980. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této pres-
tižní přehlídky a  rádi ukážeme naše „živé“ zvyky na pódiu 
amfiteátru Bludník. Vystoupení tuřanských společně s ostat-
ními brněnskými soubory bude 22. 6. ve večerních hodinách 
a 24. 6. v odpoledních hodinách. V sobotu 23. 6. je můžete 
také vidět ve slavnostním průvodu Strážnicí.

Do pořadu byly paní doktorkou Kovářů vybrány babské 
hody. Do Strážnice však nepojedou jen naše baby, vezmou 
si s  sebou i  svoje chlapy, aby mohly kromě nástupu, před-
vést párové tance lendlera a šotyšku. Srdečně všechny zve-
me, aby nás přijeli podpořit a držme našim hvězdám palce, 
ať předvedou to nejlepší, co je v Tuřanech k vidění.

Eva Chudáčková

KULTURA



... U� je tady konec bálù, zábav, u� je konec masopusta...

U� je konec trdlování, sokolovna bude pustá.

Zamknem šmytce, bubny, tróby, molùm šupnem garderóby,

ti nám za rok se�eró, tu parádu veškeró...

Kdo má falešný zuby, a� si je vyndá z huby,

a� budete poslóchat, co tuøanští za�ili, aby vám do piva nevyskoèili!

Baso milá, ochraòuj nás:

Od nepoctivýho hospodskýho, jinak budem pít doma ze svýho.

Od zlomených noh a údù, a� bude schovávat škaredó man�elku na pùdu!

TUØANSKÉ�VOSTATKE�2018



HISTORIE
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Poděkování za Tříkrálovou sbírku v roce 
2018
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbír-
ky konané dne 6. 1. 2018 v Tuřanech, Holáskách, Brněnských 
Ivanovicích a ve Dvorskách, a to koledníkům a jejich dopro-
vodu, organizátorům a samozřejmě také dárcům.
V letošním roce se v naší městské části vybralo celkem 
100 886 Kč, což je o 18 725 Kč více než v minulém roce.

Vybíralo se do 18 pokladniček. Celkem koledovalo 63 koled-
níků – žáků naší školy, které z velké části zorganizovala paní 
ředitelka PhDr. Božena Küfhaberová, PhD., bez její mnoha-
hodinové organizační práce by sbírka nebyla tak úspěšná. 
Mezi koledníky patřily i děti ze školky a dále 18 členů dospě-
lého doprovodu.
S ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je kole-
dování pro koledníky fyzicky náročné, přesto vydrží koledo-
vat na určených trasách. Charita poskytuje za tuto námahu 
všem koledníkům malé dárky.

Koledníky byli tito žáci ZŠ Tuřany:
 
1. A: T. Remecký, L. Jelínková
2. A: V. Urbančíková, J. Skýbová
2. B: F. Slabý, L. Juráková
3. A: M. Pavelková, T. Vašková, M. Bolečková
3. B: M. Slabá, O. Kroupa
4. A: E. Čechová
4. B: A. Bačinská, M. Dvořáková, J. Karaová, K. Malcová
5. A: Š. Skýba
5. B: T. Friesová, H. Havlišová, H. Havlíčková, N. Jochmanová, 
V. Poláková, L. Vondrušková
6. A: A. Pelikánová, G. Pospíšilová, T. Horáčková, M. Fojtíko-
vá, M. Štěpánková, K. Pavelková, N. Bolečková, A. Kosík, O. 
Munclinger, P. Sázavský
6. B: T. Bolečková, L. Bolečková, A. Pochylá, E. Siváková, K. Ma-
laníková
7. B: N. Smutná
8. A: B. Hudečková, E. Odehnalová, K. Štollová, J. Mandík, P. 
Pospíšil, P. Vejmělek, V. Tešnar

8. B: A. Kroupová, A. Kroupa, V.Havlíček, T. Vidlák, J. Skalník, 
K. Malcová
9. B: K. Pernesová
Koledníci z jiných škol:
Š. Vlach, M. Nováková, L. Biječková, A. Urbančík, V. Tikovský, 
A. Čechová, V. Brázda, V. Schnirchová.
Doprovod dětí zajišťovali tito paní a pánové:
J. Dvořáček, J. Pospíšilová, L. Biječková, P. Vejmělek, M. Šve-
cová, G. Kroupová, K. Urbančíková, M. Slabá, I. Pavelková, M. 
Tešnarová, V. Brázda, p. Tikovská, E. Remecká, p. Vintrová, B. 
Pustinová, P. Bolečková, H. Vondrušková a M. Švehlová.
Všichni zúčastnění mají velké zásluhy a  patří jim ještě 
jednou velký dík.
Výtěžek sbírky bude v Brně využit zejména na tyto pro-
jekty:
• Rekonstrukce Chráněného bydlení pro lidi s mentálním 
postižením a autismem
• Rozvoj domácí hospicové péče pro lidi s nevyléčitelným 
onemocněním v jejich domácím prostředí.
• Rekonstrukce budovy pro středisko Celsuz, které nabízí 
sociální a právní poradenství, pomáhá lidem dlou-
hodobě nezaměstnaným, cizincům nebo lidem s duševním 
onemocněním.
• Projekt záchranné sítě v Brně pro lidi v nouzi, kteří propad-
li sítí státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí 
důstojného života.

Marie Bolečková, Tříkrálový asistent

Několik otázek pro Annu Magni
Anna Magni

Vystudovala Men-
delovu zemědělskou 
a  lesnickou univer-
zitu v  Brně, obor Za-
hradní a  krajinářská 
architektura. Kromě 
vědecké a výzkumné 
práce na poli univer-
zity, kterými naváza-
la na studium, se za-
bývá návrhy rodin-
ných zahrad i  veřej-
ných prostranství. 
Věnuje se také volné 

výtvarné tvorbě a propojuje ji se svým zahradně architektonic-
kým navrhováním.
V  roce 2017 se se svým návrhem „Okružní vycházková trasa 
s alejí“ zapojila do projektu města Brna „Dáme na vás“, v rám-
ci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. 
Návrh získal podporu občanů a probojoval se mezi vítězné pro-
jekty. Bydlí v Brněnských Ivanovicích, aktuálně je maminkou na 
mateřské dovolené.
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Na úvod se musím zeptat na vaše exotické jméno. Odkud 
pochází?
Příjmení máme v rodině po předkovi, který přišel v 19. stole-
tí na Moravu ze severní Itálie. Protože se k němu ráda hlásím 
a protože také krásně zní, nechala jsem si ho i v manželství.

Jsme skoro sousedky, a tak vím, že v Brněnských Ivano-
vicích nebydlíte dlouho. Přesto se snažíte naše okolí vy-
lepšit. Je to tím, že máte nezaujaté oči, které vidí právě ty 
nedostatky, které „starousedlíci“ nevnímají?
Nedokážu posoudit, jak moc jsem nezaujatá nebo jestli a jak 
se můj pohled liší od pohledu starousedlíků. Ale rozhodně se 
do mých pohledů promítá moje profese, protože různá zlep-
šení a varianty řešení mě při procházkách kdekoli venku pro-
stě napadají. Zvlášť, když jde o místo, na které vidím z okna 
a kde se často pohybuji. Když jsem se, povzbuzena panem 
Antonínem Tůmou (který navrhl druhý z  úspěšných tuřan-
ských projektů a díky jehož aktivitě můj návrh myslím získal 
také dost hlasů) odvážila oslovit sousedy s prosbou o pod-
poru projektu, byla jsem překvapená některými kladnými re-
akcemi. Snad jsem se trefila do něčeho, co místní ocení.

Jak vás napadlo zvelebit a zhodnotit právě polní cestu, 
která se rozkládá za zámečkem a vede k lesíčku? Chodí-
te ráda do přírody?
V  první řadě je to bezprostřední okolí místa, kde bydlím, 
odkud vyrážím na krátké i  delší vycházky a  kam jsem jed-
nu dobu skoro každodenně mířila s kočárkem. Spousta věcí 
se mi zde líbí, jako třeba daleké výhledy a nečekaně zvlně-
ný terén, divokost a opuštěnost zahrádek a zarůstajících po-
zemků, trochu tajemné budovy zámečku ukryté ve zpustlém 
areálu. Chyběl mi ale stín, procházka pod korunami stromů 
v letním horku. Zároveň jsem narážela na nesjízdné nebo za-
rostlé a trvale rozbahněné úseky a špatný terén. Dokud jsem 
chodila sama, nebyl to takový problém, ale s kočárkem je to 
horší. A tak mi došlo, že úpravu by mohli ocenit i  jiní. Když 
jsem na nástěnce u  zastávky viděla výzvu participativního 
rozpočtu, měla jsem hned několik nápadů. Dva z nich jsem 
nakonec spojila v jeden a přihlásila jej do projektu Dáme na 
vás jako „okružní vycházkovou trasu“. Alej je na trase hlavní 
a nejdůležitější, ale velký význam podle mě mají i další úse-
ky, které území propojí se sousedícími ulicemi a umožní ne-
jen procházkový okruh, ale také pohodlně vyrazit do vzdále-
nějších lokalit.
Do přírody chodím ráda a líbí se mi i krajina příměstská, jako 
je v  našem okolí. Myslím, že někdy stačí pár drobných zá-
sahů, aby se stala přívětivější a atraktivnější, aby mohla být 
„objevená“. Přitom by si ale měla zachovat svůj původní cha-
rakter, podobné úpravy nemusejí znamenat, že se z území 
stane něco jako park a ztratí například svůj nádech divočiny 
nebo zajímavý kontrast mezi opečovávanými a opuštěnými 
zahradami, jako je to zde.

Získala jste pro svůj návrh dostatečnou podporu obča-
nů, co se bude dít dál? Kdy se začne vysazovat?
Podle pravidel participativního rozpočtu by se vše mělo zre-

alizovat během příštího roku. Podrobnosti ale neznám, mys-
lím, že teď už je vše na městské části, která na uskutečnění 
vítězných nápadů získá peníze z  rozpočtu města Brna. Pro 
vysazování stromů je vhodný jarní i podzimní termín, takže 
času na projektovou přípravu bude snad dost. Já budu kaž-
dopádně celý průběh netrpělivě a se zvědavostí sledovat.

Jak v tuto chvíli svoji účast v projektu hodnotíte – určitě 
to je zajímavá zkušenost…
Je to pro mě úplně nová a opravdu zajímavá zkušenost. Ni-
kdy jsem například neobcházela sousedy i cizí lidi s prosbou 
o podporu něčeho, o čem si nejsem jistá, jestli je to zajímá. 
Nové je také poznání, že nápad jednotlivce může v okolí za-
rezonovat. Myslím, že to může být povzbudivé i pro kohokoli 
dalšího, kdo má zajímavé nápady třeba z úplně jiných oblas-
tí, protože projekt participativního rozpočtu by se měl opa-
kovat i v příštím a možná dalších letech.

Moc se mi líbí váš domeček, na kterém je vidět práce ar-
chitekta a respekt k okolí. Co vás vedlo k tomu, usadit se 
právě v Brněnských Ivanovicích?
K  výběru místa vedla náhoda, oslovení architektů ale bylo 
předem plánované. V  ateliéru SOIP pracují naši kamarádi 
a s jejich návrhem jsme moc spokojeni. Respekt k okolí byl 
jedním z jejich záměrů a tak mám radost, že jej ocení i někdo 
jiný. Myslím, že se jim podařilo (mimo jiné výborné nápady) 
zachytit drobné měřítko charakteristické pro zdejší starou 
zástavbu. Někdy si ale s manželem říkáme, že naše skoro no-
vostavba bude brzy jedním z posledních domků, který tyto 
příznačné rysy zachovává. Všímám si, jak v okolí mizí pěkné 
detaily, jako jsou dělená dřevěná okna, původní dveře nebo 
třeba kvetoucí kytky nebo stromy v předzahrádkách.

Máte pro to nějaké vysvětlení? Kolikrát jsem si sama ří-
kala, že u  nás každý raději starý dům strhne a  postaví 
nový podle svých představ, kdežto v zahraničí je podle 
mě větší tendence uchovávat staré domy… Je to o peně-
zích nebo o pohodlí?
Myslím si, že je to spíše kombinací více důvodů: zdá se mi, že 
ve srovnání se zahraničím zde příliš nevládne vztah k histo-
rii a starým věcem a také není zvykem se ohlížet na to, jaký 
dopad bude mít soukromá stavba na vzhled a fungování ve-
řejného prostoru. Může to být i věcí vkusu a velkou roli hra-
jí peníze: pozvat si architekta je (na první pohled) dražší, než 
si všechno vymyslet a udělat sám. Někdy to trvá déle a je to 
složitější, než si vybrat z  běžné nabídky obchodů. Já si ale 
myslím, že se to vyplatí, ať už dům promyslí architekt nebo 
zahradu zahradní architekt, jde o specialistu, který se vyzná, 
umí si poradit se složitostmi a napadají ho funkční a zároveň 
pěkná řešení.

Na závěr se musím zeptat, jak se vám tu žije? Co Vás pří-
jemně překvapilo a co zde naopak postrádáte?
S rodinou zde máme skoro všechno, co v tuto chvíli potře-
bujeme a co oceňujeme. Bydlení jako na vesnici, soukromí 
doma a vlastní prostor na zahradě, blízko do obchodů i za 
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prací a třeba za kulturou do centra. Mě příjemně překvapil 
právě vesnický charakter naší ulice a  okolí. Když jsem sem 
poprvé jela autobusem z  centra města, byla jsem kontras-
tem mezi průmyslovým jihem Brna, kde se skoro nedá pohy-
bovat pěšky, zaskočena. Naopak zde postrádám čistý vzduch 
a ticho, ale to bych od života v Brně chtěla příliš.

Ilona Protivínská

Klub důchodců v Tuřanech
Vážení spoluobčané,
skončil pátý rok činnosti nově založeného klubu důchodců. 

115 organizovaných důchodců se účastnilo společných akcí, 
organizovaných vedením klubu. Navštívili jsme v prvním zájez-
du Jaroměřice nad Rokytnou, Oslavany a Dolní Kounice. V dal-
ším zájezdu jsme zamířili do Litomyšle, Svitávky a Předklášte-
ří u Tišnova. Ve třetím zájezdu jsme tentokrát zajeli do Rakous-
ka. Zde jsme navštívili lázeňské město Baden, podzemní sád-
rovcové jezero v Seegrote a Laxenburg, kde jsou vystaveny ty 
nejlepší skvosty rakouské monarchie. Na poslední zájezd jsme 
se vydali k našim kamarádům do Čachtic. Cestou jsme navštívi-
li zámek v Buchlovicích. V Čachticích nám připravili prohlídku 
nově otevřeného podzemí. Tam jsme přispěli malým exponá-
tem. Pravidelně se účastníme kulturní akce „ Sami sebe“ v Čach-
ticích. Organizujeme také zájezdy do termálních lázní ve Vel-
kém Mederu.

Opět se nám podařilo naplnit loď na projížďku na brněn-
ské přehradě. Spokojenost byla veliká.Pravidelně se účastníme 
sportovních soutěží organizovaných na všech svazových úrov-
ních. Zde jsme se vždy umístili na předních místech. Na schůzi 
jsme poděkovali všem zúčastněným, slíbili jsme si, že vytvoříme 
podmínky pro zapojeni do sportování a pohybu větší skupině 
našich důchodců přímo na území MČ v Tuřanech.

Na schůzi jsme si odsouhlasili, že budeme i nadále podpo-
rovat oprávněné požadavky důchodců, seniorů i  starších ob-
čanů v sociální oblasti. Oprávněně zde také zaznělo poděková-
ní za uvedení do provozu dopravní autobusové linky č. 48 přes 
Holásky do Tuřan. Za-
vedení linky 48 velmi 
usnadní starším ob-
čanům návštěvu lé-
kaře, hřbitova, kos-
tela i  obchodů, kte-
ré v  Holáskách ne-
máme.

Závěrem chci po-
děkovat vedení MČ 
v  Tuřanech za pří-
kladný postoj a  po-
moc v  naší činnosti. 
Pro tento rok jsme si 
naplánovali zajímavý 
program, se kterým 

se důchodci seznámili na výroční členské schůzi.

Antonín Vondruška, předseda KD v Tuřanech

Činnost jednotky sboru a SDH Brno-
Holásky v roce 2017

Jednotku sboru tvoří 20 členů - mužů, s  rozdílnou od-
borností - tři velitelé, čtyři strojníci a 14 hasičů. Jednot-
ka se schází pravidelně první pátek v  měsíci, kde se zabý-
vá údržbou techniky, kontrolou provozuschopnosti přiděle-
né techniky a školeními dle plánu odborné přípravy. To vše 
nad rámec výjezdů a následného uvedení techniky zpět do 
„bojeschopného stavu“. Na jaře členové jednotky opětov-
ně absolvovali odbornou přípravu v plnění bambivaku, kte-
rý se používá na hašení lesních požárů, kterou pořádal Ha-
sičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (déle jen HZS 
JMK). Na základě předurčenosti se jednotka zúčastnila výcvi-
ku záchrany osob ve vodě a  na zamrzlé hladině. Následně 
Lukáš Lach a Jakub Šmerek získali osvědčení pro tyto činnos-
ti. V dubnu jsme si na hřišti za hasičskou zbrojnicí uspořáda-
li školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, které 
vedl Ludvík Čečatka, bývalý důlní a letecký záchranář.

Velitelé musí každoročně absolvovat odbornou přípravu 
pořádanou HZS JMK, kdy v pětiletém cyklu složí přezkouše-
ní, které jsem „Michal Krátký“, si dovolil úspěšně složit, stej-
ně tak Miroslav Tesař úspěšně absolvoval strojnické přezkou-
šení.

Nedostatek řidičů nákladních vozidel dopadá i na složky 
IZS, díky tomuto stavu je pořádána autoškola pro členy jed-
notek sborů dobrovolných hasičů, a to ve školícím středisku 
HZS ČR Hlučín. Tento čtrnáctidenní kurz absolvoval Tomáš 
Havlát a získal řidičské oprávnění skupiny „C“. V roce 2018 jej 
zřizovatel vyšle na týdenní výcvik k získání odbornosti stroj-
ník. V souhrnu tomu Tomáš obětuje tři týdny dovolené.

Jednotka měla v  roce 2017 35 výjezdů k událostem, což 
je o patnáct více než v roce 2016. Z toho bylo 14 požárů, 17 

technických pomo-
cí, 4 plané poplachy. 
Vyzdvihnout musím 
jednu událost. Dne 
18.  května byla jed-
notka vyslána na ul. 
Tuřanskou, kde muž 
volal z  domu o  po-
moc. Naše jednot-
ka se na místo do-
stavila jako první, 
průzkumem zjisti-
la, že muž komuni-
kuje, ale nemůže se 
hýbat. Přes soused-
ní nemovitost se po-
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dařilo vniknout do dvorního traktu a díky odemknutým dve-
řím do dvora se podařilo vstoupit do domu a nalézt muže. 
Byly u něj zjištěny základní životní funkce a následně otevře-
ny vchodové dveře pro vstup dalších hasičů, ZZS JMK a pří-
slušníků PČR. Jmenovitě se zásahu zúčastnili členové jednot-
ky - Lach Lukáš, Valach Radek, Tesař Jan, Lengál Martin, Ha-
vlát Tomáš. Pod pojmem „technická pomoc“ se skrývají likvi-
dace obtížného hmyzu – vosích a sršních hnízd a odstraňo-
vání škod po vichřici, např. dne 29. října 2017.

Tuto pomoc obyvatelstvu by nešlo provádět bez adekvát-
ních ochranných prostředků a patřičného technického vyba-
vení. Bez finančních prostředků od Statutárního města Brna 
a  hlavně Městské části Brno-Tuřany, která je zřizovatelem 
jednotky, by nebylo možné potřebné vybavení zajistit. Sa-
mozřejmostí jsou i žádosti o dotace, to v případě vzniku po-
třeby a příznivého dotačního titulu. V roce 2017 se jednot-
ku podařilo dovybavit o nafukovací člun a o další dva oble-
ky pro práci ve vodě nebo ruční lanový naviják. Dále pokra-
čujeme v obměně ochranných prostředků – helem, kterým 
již končí životnost, a obleků, které jsou již neopravitelně po-
škozeny, aby členové byli vždy patřičně chráněni u zásahů.

Sbor dobrovolných hasičů z Holásek má 108 členů, čímž 
je nejpočetnějším sborem v Brně. Mezi nejzásadnější aktivi-
ty sboru patří péče o hřiště a hasičskou zbrojnici pod vede-
ním Petra Waidhofera st. Hlavní aktivitou je pořádání kultur-
ních akcí.

Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků. 
Průvod masek obcí za doprovodu dechovky prošel všemi uli-
cemi Holásek a po trase měl dvě zastavení, tradičně ve Sto-
lařství Jambor a u Blažků. Večerní zábava se konala v restau-
raci COLATRANSPORT, ve sportovním sále. Toto prostředí je 
velmi důstojné a hojně navštěvované. Pálení čarodějnic na 
hřišti se těší velké návštěvnosti, již neděláme této akci rekla-
mu a rok od roku přibývá návštěvníků. Bartolomějské hody 

pořádané v srpnu proběhly tradičně na hřišti při ul. Javoro-
vá. Stárci v počtu 9 párů a 4 sklepníků přispěli k pokračová-
ní tradice, hlavním párem byli Lenka Francová a Lukáš Rudo-
lecký. Důležitou částí hodů jsou i nácviky stárků, které začí-
nají již dva měsíce před hody, jejichž účelem je učení a oži-
vení si lidových zpěvů a tanců. Je dobře, že o tuto tradici má 
mládež zájem. Nové páry jsou příslibem dalšího pokračova-
ní hodů. Chystání stolů, lavic a výzdoby se těšilo velké účas-
ti stárků a vše proběhlo bez větších problémů. Páteční „před-
hodovou“ zábavu navštívilo více návštěvníků než v  minu-
lých letech, i když v Chrlicích byla jiná zábava, kde hrál

DJ Boris. Průběh „předhodové“ nenarušilo počasí, ale ně-
kolik hostů, s jejichž vykázáním museli pomoci tři hlídky Po-
licie ČR. Sobotní zábavu již nic nenarušilo a  návštěvníci si 
tak mohli užít bujaré veselí. V neděli jsme opět zažili rozma-
ry počasí, ale díky průjezdům u  domů Na Návsi mohl prů-
vod přečkat přeháňku bez větší újmy. Na hřišti byly rozesta-
věny všechny stany, co máme k dispozici a díky nim moh-
lo nedělní odpoledne proběhnout v plném rozsahu. Na hřiš-
ti si návštěvníci mohli prohlédnout bohatý program, Morav-
skou besedu, skočnou a tak si příjemně užít pohodové ne-
dělní odpoledne. Kalendářní rok končíme setkáním na Štěd-
rý den pod Vánočním stromem při svařáku v parku na ulici 
Požární. Setkání předchází dopolední příprava, která se těši-
la hojné účasti. Svařené víno jsme připravili v hasičce a již nic 
nebránilo tomu se po rozbalení dárků přátelsky setkat a pří-
jemně završit štědrý den.

Mimo našich tradičních podniků se na hřišti za hasičkou 
konala také akce, ke které jsme přiložili ruku k dílu a jež stojí 
za zmínku. Je jí Školní akademie – slavnostní zakončení škol-
ního roku ZŠ Brno, Měšťanská 21 s vyhodnocením nejlepších 
žáků.

Nejenom na námi pořádaných akcích je vidět naše prá-
ce. Členové jednotky s technikou se zúčastnili Dětského Dne 
MČ Brno-Tuřany, členové sboru přiložili ruku k  přípravám 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nácvik záchrany na zamrzlé hladině
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a úklidu slavností Tuřanského zelí.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat Vám jménem hasičů 

z Holásek za přízeň v roce 2017 a popřát Vám klidný a úspěš-
ný rok 2018.

Michal Krátký, velitel jednotky a sboru

Aktuální dění v TJ Holásky

Na konec roku 2017 
jsme naplánovali vánoč-
ní turnaj ve stolním te-
nise. Po delší době mohl 
proběhnout i  turnaj 
mládeže, který se něko-
lik let nekonal z  důvo-
du malého zájmu. Na 
prvních místech skon-
čili Ondřej Ságl - dospě-
lí a Matěj Šmerek - mlá-
dež. Vánočního turnaje 
se zúčastnilo 24 dospě-
lých, respektive 5 žáků 
a 2 žačky.

V  lednu na Orlovně 
proběhl dětský karne-
val, o  který se postara-

li manželé Vladíkovi. Dětem se velmi líbil a  všichni si akci 
velmi pochvalovali. Na tuto akci poskytl finanční prostřed-
ky úřad městské části Brno-Tuřany. Velký dík patří i  naše-
mu členu Petru Babákovi, který pro děti jako dar poskyt-
nul hračky.

Pro rok 2018 jsme zatím k  1.  2. požádali jen o  investič-
ní dotaci město Brno a doufáme, že ji získáme a budeme 
díky ní moci opravit velkou část střechy nad jevištěm sálu. 
V nejbližší době se chystáme požádat i o další dotace z kra-
je i městské části Brno-Tuřany.

Jak už bývalý výbor informoval v  dřívějších vydáních, 
stále je možnost pronajmout si sál Orlovny ke sportovní-
mu využití dětí nebo i dospělých v pondělí dopoledne i ve-
čer a  ve středu dopoledne. Většina víkendů je také volná 
a v případě zájmu o organizaci plesu, narozeninové nebo 
jakékoliv jiné akce můžete kontaktovat Josefa Pospíšila  – 
tel. 737 989 960. Pokud by pro vás sál byl zbytečně velký, 
můžete využít i  pronájmu našeho předsálí. Jídlo a  pití na 
vaše akce můžete dohodnout s pány Matulou a Jobem, kte-
ří vedou restauraci a určitě se s vámi rádi domluví.

Aktuálně sál Orlovny používají ve čtvrtek odpoledne te-
nisté SHARK, kteří se zde v zimních měsících připravují na 
letní sezónu, kterou budou trávit na kurtech vedle sauny, 
které jsme jim dlouhodobě pronajali. Úterý dopoledne vy-
užívají sál rodiče s dětmi, kteří si zde chodí zacvičit, pohrát 
a podpořit interakcí s ostatními vývoj sociálních schopnos-
ti svých dětí. Toto cvičení vede paní Brzobohatá.

Stolní tenisté, kteří využívají sál většinu dní v týdnu a ně-
které víkendy, si v probíhající sezóně vedou dobře a je vel-
mi pravděpodobné, že všechny týmy se ve svých soutě-
žích udrží. Týmy F a G vedené Ondrou Zimolou a Milanem 
Pazderou se dokonce drží na prvních místech a aspirují na 
postup do vyšších soutěží. V  další sezóně se ale jako vel-
mi pravděpodobná varianta ukazuje prodej druhé kraj-
ské soutěže, jelikož zde nejsou hráči, kteří by měli výkon-
nost a čas ji hrát. Po sezóně nás také opustí právě dosavad-
ní hráč této soutěže Milan Žilka, tímto bychom mu chtě-
li poděkovat za roky, které u nás odehrál. Nejisté je setrvá-

ní i Pavla Horta, který le-
tos táhl A-tým, jelikož 
jeho mateřský klub nám 
ho poskytl pouze na je-
den rok a zatím se neví, 
zda bude ochotný po-
skytnout ho i  na další. 
Naopak pozitivní je oče-
kávaný příchod hráče 
Marka Kukly, který na-
šim týmům v městských 
soutěžích určitě po-
může. Pokud by někdo 
hrál stolní tenis a  chtěl 
TJ Holásky posílit, určitě 
zde bude vítán.

Poslední slovo vě-
nujeme našim mladým 

Likvidace nasledků vichřice 29. 10. 17
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hráčům, kteří u  nás trénují druhým rokem. Zatím se nám 
skoro ve všech případech podařilo zajistit, že se jim na tré-
nincích, které probíhají v úterý a pátek od 15 hodin, věno-
vali licencovaní trenéři nebo hráči, kteří stolnímu tenisu ro-
zumí a hrají ho na dobré úrovni, tudíž pokud by vaše děti 
měly zájem přidat se a  začít se stolní tenis učit, určitě je 
přivítáme - stačí na některý trénink přijít a zeptat se. Mo-
mentálně tréninky byly přizpůsobovány chuti mládeže, ale 
v nejbližší době se to změní a tréninky posuneme na vyš-
ší úroveň. Aktuálně vyjednáváme s  jednou z nejzkušeněj-
ších, možná i  nejzkušenější trenérkou mládeže - Alenou 
Blatnou. Pokud vyjednávání půjdou dobře, bude paní Blat-
ná docházet jednou týdně na celý trénink a povede ho po-
dobně profesionálně jako na Moravské Slávii. Placení exter-
ního trenéra bude probíhat z fondu mládeže, do kterého již 
máme slíbeny první sponzorské dary. Po pár měsících vy-
hodnotíme, které tréninky dětem více vyhovují a baví je. Při 
velkém zájmu ze strany dětí i rodičů budeme s paní Blatnou 
jednat i o pokrytí obou tréninků týdně.

Restaurace Orlovna a TJ Holásky si Vás dovolují pozvat na 
již 3. ročník soutěže „Kotlíkový guláš“, která se bude konat 
14. 4. 2018 na zahrádce Orlovny, začátek přípravy v 11 ho-
din, ochutnávka začne ve 13 hodin. Po dobu akce čepuje-
me speciály Beskydského pivovaru. Srdečně zveme přátele 
dobrého jídla a piva.

Výbor TJ

Dostihy ve Dvorskách
TJ Brno-Dvorska, z.s. oznamuje termíny konání jednotlivých 
DOSTIHOVÝCH DNŮ v roce 2018.

Dostihy se konají vždy v sobotu, a to
21. dubna
16. června

6. října
od 13.30 hod. na dostihové dráze ve Dvorskách.

Judisté z Tuřan úspěšní!
Mladí judisté z Tuřan byli úspěšní na Mikulášském turnaji 

v Kosticích, kde při účasti 130 závodníků
obsadili David Bartl - 2. místo ve váze do 32 kg a Vítek Vo-

tava - 3. místo do 30 kg. Úspěch je o to větší, že to byly jejich 
úplně první závody.

Trénink judistů:
pondělí a úterý 16 - 17:30 h v Sokolovně Tuřany

Kontakt: trenér Jiří Cinádr – tel. 774 668 424

Přijďte se svým nápadem pro lepší Brno. 
Dáme na vás.

I tento rok máte možnost zapojit se do spolurozhodování 
o části veřejných financí a navrhnout, co za ně ve městě vy-
lepšit, změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat. Na druhý 
ročník participativního rozpočtování bylo vyčleněno 30 mi-
lionů korun.

Jaké nápady podávat?
Může jít o  zlepšení tramvajové zastávky, o  nové dětské 

hřiště, o  noční půlmaraton nebo o  něco zcela unikátního, 
kam naše fantazie ani nesahá. Základní podmínkou je, že na-
vrhované projekty musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit 
ke komerční propagaci. Dodržet je potřeba také finanční li-
mit 3 miliony korun na jeden projekt.

Přijďte tvořit projekty společně!
Během března a dubna proběhne v různých částech měs-

ta série 10 úvodních setkání (workshopů). Na těchto setká-
ních se dozvíte nejen více o  participativním rozpočtu, ale 
především o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor, aby 
váš projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Bude-
te moci společně s  ostatními diskutovat nad nejrůznějšími 

Dostihy ve Dvorskách

SPORT
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nápady pro vaše okolí a za pomoci koordinátorek se rovnou 
můžete pustit do společné

přípravy projektů.
Srdečně vás zveme na toto veřejné setkání, které se ve 

vaší městské části Brno-Tuřany uskuteční 22.  3.  2018 na 
Úřadě městské části (zasedací místnost) od 17:30 do 
19:15 hodin.

V rámci setkání je pro vás připraveno občerstvení a propa-
gační předměty. Své projekty můžete podávat do 31. 5. 2018, 
a  to v  elektronické či papírové podobě. Veškeré potřebné 
informace naleznete na webových stránkách damenavas.
brno.cz.

Dáme na vás je o vašich nápadech, nenechte je ležet 
v šuplíku!

Úspěchy a plány „chytrého“ Brna
Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou Vizi 
a  strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní 
strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodo-
bý směr rozvoje, v  prosinci 2017 schválili. Vize a  strategie 
#brno2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme 
předat budoucím generacím.
Vize a  strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich 
identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 od-
borníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktiv-
ních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických 
klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. 
Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně sta-
novené cíle a měřitelné indikátory. Do tvorby byla zapojová-
na brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050? 
Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se 

zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinu-
jícím různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu 
a do Vídně do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpeč-
ně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným standar-
dem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového su-
rovinového zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Br-
ňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě 
budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou Vizí a strategií #brno2050 práce ne-
končí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru prv-
ní třetiny. V současnosti se pracuje na detailnějším rozpraco-
vání, které určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizo-
vat v příštích 10 letech. Na jaře začne příprava Akčního plá-
nu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší 
tři roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se sta-
rosty městských částí, série setkání s širokou veřejností včet-
ně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata a  dal-
ší aktivity pro zapojení obyvatel města. První veřejné deba-
ty se uskuteční v březnu. Na té první bude diskutována elek-
tronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste 
odpovědět na otázku. Máte již svůj online účet Brno iD? Že 
nevíte, o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes 50 000 
Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart 
City v Evropě. Více o Brno iD a o jednotlivých funkčních apli-
kacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se do ne-
jen do další fáze tvorby #brno2050. Sledujte www.brno2050.
cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete více 
informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.
 

Hana Janošíková, Magistrát města Brna
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