
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, prosinec 2016 / číslo 5

LISTY
Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Investiční činnost v roce 2016 2
S úsměvem a radostí jde  6
U LÍPY SVOBODY všechno líp…
Co se děje v husitském kostele 9
Fotbalové úspěchy SK Tuřany 15
Vánoce 2016  18

Ze starostova šuplíku

V předvánočním čase jsme pro vás připravili poslední vy-
dání obecního zpravodaje v tomto roce. Věřím, že i tentokrát 
v  něm najdete řadu zajímavých článků a  informací o  dění 
v naší městské části.

Nebudu se příliš rozepisovat o  investičních akcích, které 
proběhly a které nás čekají. Tyto informace najdete v samo-
statném příspěvku pana místostarosty. Snad jedinou věcí, 
kterou bych v této souvislosti rád zmínil, je rekonstrukce ku-
chyně v základní škole. Máme připravenou projektovou do-
kumentaci a  zajištěné financování této investiční akce. Po-
dařilo se nám vyjednat dotaci z města Brna ve výši 9 mil. Kč. 
V příštím školním roce by tak škola mohla nabídnout žákům 
výběr z více jídel tak, jak je ve většině školských zařízení stan-
dardem. Počítáme s  vybavením moderními kuchyňskými 
technologiemi, které umožní ekonomičtější provoz a  zdra-
vější úpravu potravin. Zároveň proběhne rekonstrukce vzdu-
chotechniky. V roce 2018 počítáme s dostavbou dvou uče-
ben za využití dotace z evropských fondů.

V polovině září jsme uspořádali druhý ročník Slavností tu-
řanského zelí. Počasí nám zpočátku příliš nepřálo, ale nako-

nec se umoudřilo a zdárnému průběhu celé akce tak nic ne-
bránilo. Slavnosti si nenechalo ujít téměř 1200 návštěvníků. 
Připravili jsme bohatý program, jehož vyvrcholením bylo vy-
stoupení kapely Petr Bende trio. Doufám, že se vám slavnos-
ti líbily a věřím, že vás nezklameme ani příští rok. (Příprav-
né práce na dalším ročníku Slavností tuřanského zelí jsme již 
zahájili.) Za zdařilým průběhem této akce stojí více než půl-
roční intenzivní práce přípravného týmu a také pomoc řady 
dobrovolníků. Všem bych chtěl velmi poděkovat a těším se 
na další spolupráci.

V  minulém vydání jsem si postěžoval na pomalé prosa-
zování změn v  dopravě. Snad se i  v  této záležitosti dočká-
me pozitivnějšího vývoje. Máme přislíbenou opravu páteř-
ní komunikace Sokolnická, Tuřanské náměstí a Hanácká. Po 
našich urgencích se konečně i  krajští úředníci začali zabý-
vat nebezpečnou křižovatkou u  kostela a  připravují výbě-
rové řízení na úpravu křižovatky. V  této souvislosti musím 
zmínit proběhlé krajské volby. I díky vašim hlasům se poda-
řilo hnutí Starostové pro jižní Moravu, za které jsem kandi-
doval, dostat do krajského zastupitelstva a umožní mně tak  
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ovlivňovat právě záležitosti spojené s dopravou a krajskými 
komunikacemi v obci. Děkuji vám za vaše hlasy a vaši pod-
poru ve volbách.

S dopravní zátěží souvisí i letecký provoz. V poslední době 
jsme obtěžováni hlukem soukromé stíhačky, nerespektová-
ním pravidel létání ze strany pilotů malých motorových le-
tadel a dalšími negativními jevy. Proběhlo jednání za účas-
ti představitelů Kanceláře veřejného ochránce práv, Krajské 
hygienické stanice, Útvaru pro civilní létání a zástupců letiš-
tě Brno a.s. Výsledkem jednání by měla být změna v provoz-
ním režimu letiště. Navázal jsem také úzkou spolupráci s ve-
dením města Šlapanice, společně připravujeme další kroky 
k omezení dopadu provozu letiště na obyvatelstvo.

Na první lednový týden v novém roce jsme pro vás připra-
vili besedu na téma Sportovní areál Tuřany. Během této be-
sedy budete seznámeni se studií, která prověřila možnosti 
rozvoje areálu a rádi s vámi prodiskutujeme vaše představy 
o využití sportoviště.

Na závěr bych vás rád pozval na XXV. společenský ples 
Úřadu městské části Brno-Tuřany, který se koná v  pátek 
20.  ledna 2017. Zcela nově se ples bude konat ve sportov-
ní hale v Tuřanech na ulici Měšťanská. Opět pro vás bude při-
pravena bohatá tombola, skvělá hudba, taneční ukázky pro-
fesionálů, host večera a závěrečná diskotéka. Nenechte si ujít 
vrchol plesové sezóny v naší městské části.

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Radomír Vondra
starosta

Investiční činnost radnice v roce 2016 
a výhled na rok 2017

V posledním čísle Listů v loňském roce jsem Vás informo-
val o tom, jaké investiční akce chystáme na rok 2016. Je tedy 
zapotřebí zhodnotit, jak se podařilo jednotlivé naplánované 
akce realizovat.

První akcí byla rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího 
Mahena. Tyto opravy se podařilo dokončit, proběhlo pře-
stěhování pobočky knihovny do nových prostor a  začaly 
stavební úpravy prostor po knihovně. Tyto práce budou do 
konce tohoto roku rovněž dokončeny. V  nově upravených 
prostorách budou místnosti pro potřeby úřadu, ale i pro ve-
řejnost. Zadní místnost současné knihovny bude sloužit jako 
archiv stavebního úřadu, zbylé dvě místnosti budou využi-
ty pro zasedání komisí, ale uvažujeme i s využitím pro příle-
žitostné akce. Po slavnostech tuřanského zelí začaly koncem 
září i úpravy dvora radnice a průjezdu, které budou dokon-
čeny v jarních měsících roku 2017.

V  letošním roce byla dokončena i kompletní rekonstruk-
ce MŠ U  Lípy Svobody. Bylo provedeno zateplení objek-
tu včetně nové fasády, rozšíření možnosti parkování u  MŠ 
o  osm nových parkovacích stání a  byla upravena zahra-
da a hřiště v areálu školky. Kromě prací na zahradě a hřišti 
proběhly práce během letních prázdnin bez omezení pro-
vozu školky. V průběhu podzimu byl sice omezen provoz na 
zahradě MŠ, ale vzhledem k postupu prací a nutnosti pro-
vádění terénních a  sadových úprav v  podzimním období  
nebyl jiný postup ani možný. Všechny práce jsou v součas-
nosti již dokončeny a  nic tak nebrání bezproblémovému 
provozu školky.

INFORMACE Z RADNICE

Fasáda školky v průběhu prací v srpnu 2016

Zahrada školky před dokončením v listopadu 2016
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Během školních prázdnin jsme zajistili provedení rekon-
strukce elektroinstalace v přízemí a v 2. NP na ZŠ Měšťanská 
a v roce 2017 bychom chtěli práce ne výměně elektroinstalace 
dokončit. Během letošního roku byla vypracována aktualiza-
ce projektové dokumentace na nadstavbu ZŠ a rekonstrukci 
školní kuchyně. Její realizace bude probíhat ve dvou fázích – 
v roce 2017 proběhne rekonstrukce školní kuchyně a v roce 
2018 předpokládáme provedení nadstavby.

V letošním roce také proběhla ve spolupráci s Fakultou ar-
chitektury soutěž zaměřená na řešení prostoru Tuřanského 
náměstí včetně objektu současné pekárny. Po soutěži pro-
běhla v  prostorách radnice výstava jednotlivých prací, která 
bude počátkem roku 2017 ještě jednou vystavena v prosto-
rách Kulturně společenského centra. Po následné diskusi s ob-
čany se začneme zabývat dalším postupem prací na úpravě 
Tuřanského náměstí s tím, že bude nutné vytyčit si postup-
né cíle, jak a kdy by měly být jednotlivé návrhy realizovány.

Projektová dokumentace pro územní řízení na výstavbu 
kanalizace Dvorska byla v podstatě již na začátku roku 2016 
dokončena, ale kvůli novele silničního zákona jsme nedosta-
li kladné vyjádření Správy a údržby silnic. Změnou této nove-
ly, která vstoupí v platnost počátkem příštího roku, již opětov-
nému vydání územního rozhodnutí nebude nic bránit a celou 
dokumentaci předáme na Investiční odbor Magistrátu města 
Brna. Ten zajistí zpracování dalších fází projektové dokumen-
tace a v rámci balíku dalších projektů i z jiných městských částí 
pak i realizaci celé akce z evropských fondů. V podstatě se tak 
bude opakovat předchozí scénář z let 2007 až 2013, kdy byla 
provedena kanalizace v Tuřanech.

V letošním roce začaly práce na opravách a údržbě účelo-
vých komunikací a  polních cest. Byly opraveny účelové ko-
munikace na Měšťanské směrem na ul. Jahodovou, část polní 
cesty v prodloužení ulice Sladovnická, zpevněna byla i polní 
cesta u ul. Režná. V roce 2017 budou opravy jednotlivých pol-
ních cest a komunikací dále pokračovat.

A  co chystáme na rok 2017? Kromě již zmíněné rekon-
strukce školní jídelny na ZŠ Měšťanská budeme mít projekčně 
připravenou i  rekonstrukci sociálního zařízení, vzduchotech-
niky a  jídelního výtahu na MŠ Holásecká, provedeme kom-
pletní výměnu kotelny na zdravotním středisku, která je v ha-
varijním stavu. Dále připravujeme vybudování workautové-
ho hřiště v Holáskách, výběhu pro psy u ekodvora na ul. Měš-
ťanská, vybudování přechodu pro chodce u ZŠ Požární. Pro-
jekčně začneme připravovat další investiční akce, jako např. 
rekonstrukci kanalizace a komunikace na ul. Rolencova, spor-
tovního areálu na ul. Karkulínova, rekonstrukci objektu Tuřan-
ské náměstí 3 aj. Doufáme, že se nám většinu akcí podaří příš-
tí rok připravit a zrealizovat. Vše závisí na množství finančních 
prostředků, které budeme mít příští rok k dispozici.

Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné prožití 
vánočních svátků a do příštího roku hodně zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Miroslav Dorazil, místostarosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
 
Rada na 50. schůzi dne 12. 9. 2016:
- souhlasila s rozdělením finanční spoluúčasti městské části na 
projektu města Brna „Novostavba tělocvičny Měšťanská“ ve 
výši 2 694 663,20 Kč tak, že v roce 2016 bude uhrazena částka 
1 000 000 Kč a v roce 2017 částka ve výši 1 694 663,20 Kč,
- schválila nabídku společnosti Sidestav s.r.o. na odstranění vlh-
kosti zdiva v budově MŠ na ulici V Aleji dle posouzení, které vy-
pracovala společnost SAREP a.s. v ceně 28 946 Kč,
- schválila nabídku společnosti TSB a.s., Barvířská 5, Brno, na 
zpracování projektové dokumentace nasvětlení přechodu pro 
chodce Střížova - Tuřanské náměstí v ceně 10 000 Kč,
- navrhla Radě města Brna přiznání odměny ředitelce MŠ Brno, 
Holásecká 11, paní Jaroslavě Foltánové za splnění mimořádné-
ho pracovního úkolu - zajištění prázdninového provozu mateř-
ské školy za školu, která prochází rekonstrukcí,
- udělila záštitu starosty městské části Brno-Tuřany DSP Kome-
ta Brno, z.s, nad akcemi ze seriálu soutěží „Kometa Low Cost“, 
z  nichž první se bude konat dne 23.  10.  2016 a  druhá dne 
27. 11. 2016,
- je si vědoma komplikované dopravní situace na účelové ko-
munikaci NN 923 (mezi ulicemi Petlákovou a Jahodovou) a ve 
snaze najít řešení připravuje rekonstrukci této komunikace tak, 
aby její stavebně technický stav odpovídal jejímu dopravnímu 
významu. V současné době bohužel není možné zakázat vjezd 
nákladních vozidel na účelovou komunikaci tak, jak to požadují 
signatáři petice, protože neexistuje její adekvátní náhrada.
- schválila provádění čtyř provozních kontrol ročně dětské-
ho hřiště ve Dvorskách společností Lubomír Straka, Faměrovo 
nám. 31/29, Brno, za cenu 2 807,20 Kč/rok,
- schválila uzavření darovací smlouvy na částku 5 000 Kč s Cola – 
transport, s.r.o., na financování konání akce „Slavnosti tuřanské-
ho zelí“ v měsíci září 2016,
- schválila uzavření smlouvy o dílo s panem Martinem Barákem 
na částku 5 000 Kč, jejímž předmětem je vytvoření fotografické 
reportáže z akce „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsíci září 2016,
- schválila uzavření smlouvy o zajištění provedení uměleckého 
výkonu s panem Petrem Bendem na částku 40 000 Kč, jejímž 
předmětem je hudební vystoupení na akci „Slavnosti tuřanské-
ho zelí“ v měsíci září 2016,
- souhlasila s  umístěním stavby „MČ Brno–Tuřany, kanalizace 
Dvorska“ za podmínky vedení kanalizace areálem dostihové-
ho závodiště a pod pergolou restauračního zařízení umístěné-
ho v areálu,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na 2 ks radiostanice vo-
zidlové HT6991 DC Matra a 2 ks sady montážní vozidlové, Mat-
ra, a to s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Jihomoravského kraje,
- schválila uzavření smlouvy o  realizaci reklamy s  Makro 
Cash & Carry ČR s.r.o. na částku 10 000 Kč, jejímž předmětem 
je realizace reklamy na akci „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsí-
ci září 2016,
- schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč 
panu Františkovi Hudečkovi u  příležitosti životního výročí  
100. narozenin.

INFORMACE Z RADNICE
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Rada na 51. schůzi dne 21. 9. 2016:
- souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 39 776 Kč na cha-
ritativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- projednala připomínky zpracované Komisí výstavby a rozvo-
je k předložené projektové dokumentaci Brno Airport Logistic 
Park, dále upozornila, že není realizováno nové připojení na 
dálnici z Černovické terasy a není vybudován obchvat Tuřan. 
Bez těchto dvou stěžejních dopravních staveb není možné 
souhlasit s navyšováním dopravní zátěže budováním dalších 
logistických center. Souhlas s výstavbou BALP je třeba podmí-
nit realizací výše uvedené dopravní infrastruktury.
Dále doporučila primátorovi SMB vyžádat si pro vydání zá-
věrečného vyjádření k  projektové dokumentaci také stano-
visko MČ Brno–Slatina. Vlastní stavbou sice nebude území 
MČ Brno–Slatina přímo dotčeno, ale nárůstem dopravy do 
logistického centra bude tato městská část dotčena velmi  
významně,
- schválila cenovou nabídku Miloše Čermáka na geodetic-
ké zaměření polní cesty NN 936 (vytýčení hranic polní cesty 
na pozemcích p.č. 1085/1 a 1085/3, k.ú. Brněnské Ivanovice) 
v ceně do 15 tisíc Kč,
- schválila nabídku AGRO Brno-Tuřany, a.s., na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „vegetační úpravy školní zahrady MŠ 
U lípy Svobody“ za cenu 974 253 Kč.
 
Rada na 52. schůzi dne 10. 10. 2016:
- schválila podání žádosti odboru školství, mládeže a tělovýcho-
vy Statutárního města Brna o poskytnutí mimořádné dotace na 
materiální vybavení do tělocvičny ZŠ Měšťanská a  sportovní 
haly Tuřany ve výši 170 000 Kč,
- neměla žádné návrhy na změnu či doplnění stávajícího znění 
obecně závazné vyhlášky č. 11/2015, kterou se stanoví spádové 
obvody základních škol,
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé, Rozdrojovice 303, Kuřim, na 
výkon TDI na stavbě: „Úprava dvora radnice“ v ceně 30 250 Kč,
- schválila cenovou nabídku Martina Minkse, IČ 69756678, Tere-
zy Novákové 101, Brno na provádění zimní údržby komunikací 
u sportovní haly na ul. Měšťanská za celkovou maximální cenu 
za zimní období 2016/2017 (5 měsíců) 19 965 Kč,
- schválila montáž vánočního osvětlení městské části Brno-Tu-
řany v  sezóně 2016  – 2017 společností Technické sítě Brno 
v ceně do 25 000 Kč v roce 2016 a demontáž v roce 2017 v ceně 
do 25 000 Kč,
vánoční osvětlení v  městské části bude v  termínu od 
25. 11. 2016 – 9. 1. 2017,
- schválila provedení montáže do 25. 11. 2016 a demontáž po 
9.  1.  2017 vánočního osvětlení balkónu radnice a  vánočního 
stromu v parku ulice Revoluční Jiřím Krejčím, Šípkova 20, Brno 
za celkovou cenu 2 000 Kč.
- vzala na vědomí připravovaný projekt poskytování free wi-fi 
občanům města Brna a v rámci městské části Brno-Tuřany navr-
huje tyto lokality k zapojení do projektu:
1. Autobusová zastávka Hanácká
2. Prostory Radnice
3. Zdravotní středisko Holásecká

4. Autobusová zastávka Ivanovické náměstí
5. Autobusová zastávka Holásky
6. Autobusová zastávka Popelova
- schválila program „Partnerství kulturních akcí pořádaných MČ 
Brno-Tuřany“ spočívající v podpoře kulturních akcí pořádaných 
MČ Brno-Tuřany formou finančních darů ze strany soukromých 
subjektů,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka, Ph.D., na provede-
ní projektové dokumentace na stavbu ve stupni DPS nástav-
by, přístavby a stavebních úprav budovy školy ZŠ Měšťanská ve 
výši 295 000 Kč.
 
Rada na 53. schůzi dne 24. 10. 2016:
- schválila poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jedno-
tě Holásky, z.s., ve výši 3000 Kč,
- schválila nabídku společnosti Sidestav, spol. s r.o., Brno, na za-
bezpečení 2 kusů požárních výlezů na střechu sportovní haly 
při ZŠ Měšťanská, v ceně 15 900 Kč bez DPH,
- vzala na vědomí výpověď smlouvy o dílo č. 10-01-13 ze dne 
22. 9. 2010 od pana Miloslava Frýze na provádění základní údrž-
by zastávek MHD a odpadkových košů umístěných mimo za-
stávky MHD v MČ Brno-Tuřany,
- souhlasila s uzavřením dohody se Statutárním městem Brnem 
o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie / zem-
ního plynu kupovaných na komoditní burze,
- schválila nabídku Ing. Jiřího Šereka na realizaci veřejné zakáz-
ky „Projektová dokumentace na rekonstrukci komunikace pro-
pojující Petlákovu a Jahodovou“ za cenu 357 797 Kč, a to z dů-
vodu nejnižší nabídkové ceny,
- schválila nabídku společnosti PAN elektro, s.r.o., na provedení 
periodické kontroly provozuschopnosti systému odvětrání úni-
kových cest ve sportovní hale Měšťanská 23 za částku 6 444 Kč 
bez DPH ročně.
 
Zastupitelstvo na 12. schůzi dne 1. 9. 2016:
- schválilo rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany na období 
2018 – 2022,
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření MČ Brno-Tuřany za ob-
dobí 1-6/2016,
- odložilo usnesení ve věci přejmenování původní ulice Kašta-
nová na „Stará Kaštanová“ až po získání a vyhodnocení názo-
ru na tento záměr od občanů zde bydlících a subjektů z řad fy-
zických a  právnických osob zde sídlících nebo podnikajících 
a uložilo Úřadu MČ Brno-Tuřany obeslat informaci o tomto zá-
měru všem zainteresovaným z řad občanů zde bydlících nebo 
fyzických a právnických osob zde sídlících nebo podnikajících 
za účelem získání jejich názoru na uskutečnění tohoto záměru,
- souhlasilo se zpracováním investičního záměru na vybudo-
vání chodníku na ul. Hanácké od Sokolovny po RD Hanácká 
473/57,
- nesouhlasilo se změnou ÚPmB při ulici Vinohradské z  plo-
chy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci na návrhovou plochu 
SV, plocha pro výrobu a služby a souhlasilo s podáním žádos-
ti o  zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace 
celé lokality, jako podkladu pro možnou změnu ÚPmB.
 

INFORMACE Z RADNICE
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Zastupitelstvo na 13. schůzi dne 20. 10. 2016:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-Tu-
řany za období 1-9/2016,
- stanovilo s účinností od 1. 1. 2017 výši nájemného a pachtov-
ného svěřeného majetku následovně:
− orná půda 0,20 Kč/m2/rok
− zahrada 2,40 Kč/m2/rok
− zastavěná plocha 20,00 Kč/m2/rok
− nádvoří v rámci zastavěné plochy 4,00 Kč/m2/rok
− ostatní plocha 2,00 Kč/m2/rok,
přičemž Rada může výši nájemného/pachtovného v odůvod-
něných případech zvýšit. Výše nájemného/pachtovného bude 
stanovena dle skutečné dispozice s nemovitým majetkem,
- vyhradilo si pravomoc rozhodnout o  vyjádření ke změně 
územních rozhodnutí ze dne 1. 9. 2005 a 5. 1. 2007 o umístě-
ní stavby „Brno Airport Logistic Park“, a to na základě projektové 
dokumentace zpracované společností RotaGroup s.r.o., Radyň-
ská 8, Plzeň, v červnu 2016 a nesouhlasí se změnou územních 
rozhodnutí ze dne 1. 9. 2005 a 5. 1. 2007 o umístění stavby „Brno 
Airport Logistic Park“, a to na základě projektové dokumentace 
zpracované společností RotaGroup s.r.o.

Provoz ÚMČ v závěru roku 2016

Upozorňujeme občany, že z důvodu účetního uzavření roku 
2016 a čerpání zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ Brno-
Tuřany bude v  období 23.  12.–31.  12.  2016 zajištěn pouze 
omezený provoz, a to ve dnech:
23. 12. 2016 – podatelna do 12:00 hod.
28. 12. 2016 – podatelna do 13:30 hod.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Radka Svačinová, tajemnice

INFORMACE Z RADNICE

S úsměvem a radostí jde U LÍPY SVOBODY 
všechno líp…

Do nového školního roku jsme naskočili bleskovou rychlos-
tí. Již během prvních čtrnácti dnů se děti naučily taneční pás-
mo „Pomáda“, se kterým vystoupily na Slavnostech tuřanské-
ho zelí. S tímto originálním vystoupením sklidily naše šikovné 
děti velký úspěch a už nyní se těší na další ročník. Naše mateř-
ská škola připravila na slavnosti také dílničku pro děti a rodiče, 
kde si mohli všichni návštěvníci vyrobit „strašáka do zelí“ nebo 
vymalovat omalovánky s danou tematikou. Nedařilo se jen dě-
tem, ale také jedné paní učitelce, která se zapojila do soutěže  

„Tuřanský silák“ a dokonce v ženské kategorii vyhrála.
Ani po této velmi vydařené akci nebyl čas na zahálku. Poctivě 

jsme se připravovali i na další víkend, kdy jsme slavnostně vítali 
nové tuřanské občánky. Tentokrát se vystoupení s většími dět-
mi zúčastnily i nejmenší děti z naší školky.

Koncem října se v naší školce konal již tradiční „Bubu den“. 
Rodiče i děti se sešli ve školce, v tematicky vyzdobené pohybo-
vé místnosti, a společnými silami vydlabali a vyřezali dýně, které 
pak zdobily parapety naší budovy. Šikovné maminky opět na-
chystaly výborné občerstvení a celé odpoledne se neslo v pří-
jemné a přátelské atmosféře. Přišly nás navštívit i děti školou 
povinné, které na školku vzpomínají v dobrém a rády se k nám 
vracejí.

V  průběhu listopadu se děti z  celé školky učily písničky se 
zimní a vánoční tématikou, se kterými vystoupily u příležitosti 
„Rozsvěcování vánočního stromu“. Na závěr stromeček ozdobi-
ly vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

V prosinci se tradičně koná vánoční vystoupení jednotlivých 
tříd, na kterých děti předvádí rodičům a příbuzným pásmo bás-
niček, písniček a také dramatizaci pohádky. I letos nemohou být 
opomenuty oblíbené vánoční dílny pro rodiče s dětmi, kde si 
společně vyrobí vánoční dekorace a čas vánoční tak bude ješ-
tě blíž.

První měsíce od začátku školního roku nám rychle utekly 
a už teď se všichni těšíme na další zážitky, které nás čekají.

Kolektiv mateřské školy přeje všem klidné prožití vánočních 
svátků a těší se na Vás v roce 2017 při dalších tuřanských akcích.

Bc. Andrea Maštalířová

ŠKOLSTVÍ
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Poděkování od MŠ
Mateřská škola ve Dvorskách děkuje jménem dětí Honeb-

nímu společenstvu Tuřany za hodnotný finanční dar, který 
bude použit na nákup vánočních dárků pro děti.

 
Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova

Mateřská škola U Lípy Svobody děkuje Honebnímu spole-
čenstvu Tuřany za finanční sponzorský dar.

Bc. Andrea Maštalířová, ředitelka MŠ

Děti z mateřské školy Holásecká 11 děkují Honebnímu spo-
lečenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude použit k za-
koupení pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Mateřská škola V Aleji 2 děkuje Honebnímu společenstvu 
Tuřany za finanční sponzorský dar.

Kolektiv MŠ

ŠKOLSTVÍ

Tuřanská knihovna vás zve

Vážení a milí čtenáři a návštěvníci, ráda bych Vás pozva-
la do nově zrekonstruovaných prostor knihovny, která se na-
chází v budově úřadu MČ od 16. 6. 2016. Zdařile provede-
né úpravy umožnily vytvořit prostor pro pořádání akcí pro 
veřejnost a pro nejmenší návštěvníky byl zhotoven půvabný 
hrací koutek. Knihovna je také o 50 m2 větší. Rekonstrukce 
proběhla za výrazné podpory úřadu.

V knihovně se nabízí kromě krásné a naučné literatury ča-
sopisy, audioknihy, přístup k internetu a v poslední době též 
didaktické pomůcky a  hračky z  projektu Lekotéka. Žákům 
a studentům je připraven výběr povinné školní četby. Vzhle-
dem k tomu, že knihovna je automatizovaná, všichni čtenáři 
mohou též zavítat do ostatních poboček v městě Brně.

Městské části patří velké poděkování za nové prostory, fi-
nanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na nákup knihovního fon-
du a novinkou pro občany Tuřan bude knihovní lavička, na 
kterou též MČ přispěla částkou 20 000 Kč.

Půjčovní doba:
úterý a čtvrtek 13–18 h,
středa 10–12, 13–18 h

Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice Helena Florová

Tenkrát v prosinci…
Do tohoto vydání Listů jsem pro Vás vybrala tyto úryvky 

z Obecní kroniky psané Marií Havelkovou Šťastnou.

Prosinec 1949
Sobota Štědrý den. Vánoce bez sněhu se slabým mrazem. 
25. = -3 °C, 26. = -3 °C, krásný ojíněný kraj, hustá mlha.
25. byla v Husově sboru provedena Vánoční mše v úpravě 
pro ženský sbor s orchestrem od Vincence Šťastného. Autor 
dirigoval a hrál na harmoniu.
26. Pohřeb nešťastné, dlouho churavé 35leté Růženy Drba-
lové, sestry pekaře Přichystala, ženy poštovního podúřední-
ka. Zanechává dcerušku Danušku.
26. večer náledí, pak déšť. 27. obleva, 28. krásný jarní den.
31. Silvestr nadělil Tuřanům trolejbusovou dopravu po čtr-
náctidenních zkouškách

KULTURA

Z archivu DpMB - Zastávka trolejbusové linky č. 23 u železničního přejezdu 
v ulici Kaštanová. V té době tu byla také železniční zastávka Brněnské 
Ivanovice.
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37 zaměstnanců dopravních podniků města Brna uvedlo do 
provozu za necelé čtyři měsíce pětikilometrovou trať od tu-
řanské fary do Komárova. Čtyři krásně vybavené vozy Ško-
dových závodů obstarávají nyní rychlou a pohodlnou jízdu 
ve velmi častých intervalech. Jezdí mnohem častěji než-li au-
tobus. Vedení bylo vyrobeno v cizině, montáž obstarali naši 
dělníci. Zahájení první jízdy s občany bylo s promluvami (ve-
doucích) představitelů úřadů, kteří si pochutnali na výbor-
ných tuřanských koláčích.
Prosinec 1950
5. Domek vedle domu sedláka Matěje Blažka čís. 34. staré 
stavení s modrou podrovnávkou bylo na podzim zbouráno. 
Sedlák Jan Harašta v čís. 21 zmodernizoval svůj dům, nyní 
je na návsi už jediný jen starý selský dům s  malými okny 
bíle nalíčený s modrou podrovnávkou pod červenou čarou 
čís. 25, majitele Františka Zigmunda a jeho ženy Marie, ro-
dem Krčmové, který po svých rodičích zdědila. Na Špirkově 
ulici čís. 6 a na Sokolnické čís. 24, 26, 27 a 28 jsou také ještě 
staré domky bíle nalíčené s modrou podrovnávkou.
14. Hudební skladatel Vincenc Šťastný přednášel v Brně O Li-
dové písni a Brněnsku v Okresním pedagogickém sboru.
Vánoční prázdniny od 22.  prosince do 3.  ledna. O  štědrém 
večeru kolem 18. hodiny průvod pastýřů dědinou. Obchody 
po tři dny uzavřeny.
Sníh napadlý za mírných mrazů před svátky, o svátcích zmi-
zel. Dosud byla mírná zima, déšť a plískanice.
30. nás postrašil mráz – 10 °C, ale brzo byla zase mírná zima.

Ten chlapec ve sněhu je můj bratr (snad mě nezabije) v  roce 
1963. Vybrala jsem ji jako důkaz, že i tehdy tady padal sníh. Jak 
je vidět z horních řádků, bývalo počasí podobné jako dnes.

Iva Kolečková

Císařské hody 2016
Jako každý rok se v Tuřanech konaly třetí neděli říjnovou 

císařské hody. A proč zrovna třetí neděli říjnovou a proč zrov-
na císařské? Císař Josef  II. vydal v  roce 1786 nařízení slavit 
všechny hody v celé zemi jednotně ve stejném termínu, aby 
se sjednotil počet dnů, kdy se z důvodu hodů nepracovalo.

V Tuřanech se hody, jak je známe dnes, slaví nepřetržitě 
od roku 1950, kdy tuřanský Sokol uspořádal první pováleč-
né hody.

Letos třetí neděle říjnová padla na víkend 15.–17. 10. Pro 
krojované začaly hody ale mnohem dříve - od září nacvičo-
vali písně a  tance, chystaly se kroje, vázaly se rozmarýnky, 
kluci obstarali máju, holky ji nazdobily. Týden před hodovým 
víkendem si stárci uspořádali předhodovou zábavu s kape-
lou P.F.MEN. Národopisný soubor Ferdinanda Volka připravil 
seminář o oblékání tuřanského kroje.

V hodovou sobotu pak byli všichni v plné parádě, včetně 
krásně nazdobené sokolovny nachystáni na hodové veselí. 
Začalo se sobotním zvaním v Tuřanech, Holáskách, Ivanovi-
cích a ve Dvorskách. Večer se pokračovalo večerní zábavou, 
kde stárci ukázali tradiční tance: lendlera, šotyšku, šátečko-
vou a marijánu.

V neděli do průvodu už se k nim přidaly i děti a tuřanský 
baby. Za velmi příjemného počasí zatančili v parku a odpo-
ledne na sokolovně patřilo dětem, které předvedly „Jablíč-
kový taneček“.

V  pondělí nastoupila na sál početná skupina tuřanských 
bab a  jejich partnerů, kteří si říkají „Rakváči“. Název trošku 
mate, protože to rozhodně nejsou žádní staříci a svým zpě-
vem a tancem se hravě vyrovnají svým potomkům.

KULTURA

Hrátky na sněhu – archiv Kolečkovi

Císařské hody 2016
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Letošní hody neohrožovalo ani tak špatné počasí, jako 
spíše nemoci a  úrazy. Několik krojovaných a  muzikantů to 
před nebo během hodů skolilo a byly i případy, které skonči-
ly v nemocnici - všem marodům a zraněným přejeme brzké 
uzdravení a na vostatkách (25. – 27. 2. 2017) na shledanou!

P.S. Poděkování patří všem zúčastněným a  organizáto-
rům, jakož i pomocným silám!

Eva Kršáková

KULTURA

Co se děje v husitském kostele

Husův sbor patří k dominantám Tuřan a slouží nejen věří-
cím ke konání bohoslužeb, křtů, pohřbů a dalších církevních 
shromáždění, ale i široké veřejnosti.

Bylo pro nás radostí uspořádat začátkem června program 
„Noci kostelů“. Vystoupily děti ze ZŠ Měšťanská a HŠ Yama-
ha s  hudebním programem; manželé Kantoříkovi připravi-
li pro děti soutěžní hru „Kupec perel“; proběhla komentova-
ná prohlídka kostela; večer byl uzavřen meditací s hudbou. 
Nový rok jsme uvítali Tříkrálovým koncertem Jiřího a  Ivony 
Jahodových. V úterý 11. října vystoupil v Husově sboru violis-
ta Karel Plocek, který tak připomněl výročí narození houslis-
tů a hudebních skladatelů sourozenců Pavla a Antonína Vra-
nických, kteří měli blízký vztah k Tuřanům. Na Zelený čtvr-
tek se zadní část Husova sboru proměnila ve výtvarnou díl-
nu, z níž si děti odnášely pěknou velikonoční výzdobu. Vý-
tvarnou dílnu jsme nabídli v květnu i návštěvníkům „Blešá-
ku“. 1x za měsíc se konají bohoslužby pro rodiny s dětmi. Od 
února do června probíhal kroužek Biblického čtení na ZŠ Po-
žární. Koncem listopadu jsme měli možnost shlédnout vzác-
ný historický profesionální filmový dokument z r. 1973 „Lido-
vá vyšívačka“ o historii tuřanského kroje. Promítání zorgani-
zoval p. Dr. Petr Kňáva. Na úvod zazněla hudba významných 
skladatelů, majících vztah k Tuřanům, v  interpretaci violisty 
Karla Plocka.

Císařské hody 2016
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Po dokončení základních oprav, na něž přispěla 20 tisíci ko-
runami i MČ Tuřany, mi byl v říjnu pronajat služební byt v Hu-
sově sboru.

Na Štědrý den dopoledne plánujeme opět výtvarnou díl-
nu pro děti i dospělé. Jsme rádi, že Husův sbor navštíví děti ze 
ZŠ Měšťanská a HŠ Yamaha s vánoční besídkou. Na Tříkrálo-
vém koncertě vystoupí tentokrát houslistka Irena Bezdičková 
a varhaník Martin Jakubíček.

Rádi bychom Husův sbor otevřeli ještě více veřejnosti; uví-
táme podněty, návrhy i spolupráci občanů naší městské části.

Světluše Košíčková, farářka Církve čsl. husitské

Hlávka zdraví z Pomoraví aneb oslava 
tuřanského zelí

Tuřanské kysané zelí je zdravé, lahodné a mezi spotřebite-
li nejenom na jižní Moravě. A navíc jako jediné se může pyšnit 
oslavou sebe samého. V návaznosti na úspěšný loňský 1. roč-
ník se totiž i letos uskutečnila velkolepá akce - Slavnosti Tuřan-
ského zelí.

Všemu předcházel nápad jednoho ze zastupitelů MČ, ná-
sledovalo oslovení vedení AGRO Brno-Tuřany a dalších part-
nerů, pak už jen sestavení přípravného týmu, který se přes půl 
roku pravidelně scházel a přemýšlel o programu tohoto 2. roč-
níku. Díky aktivitě a zápalu členů přípravného týmu se poved-
lo za pomoci spousty dobrovolníků, kterým patří obrovské 
poděkování, vše připravit, objednat, smontovat, nakoupit, za-
jistit a navézt.

Po loňském úspěchu panovala lehká nejistota, zda tato 
akce občany zaujme i  letos a Ti se opět zúčastní v  hojném 
počtu. Všechny obavy ze zájmu veřejnosti začaly opadat již 
s příchodem prvních návštěvníků a s jejich náporem u vstu-
pu, u soutěžních disciplín a v neposlední řadě u občerstvení, 
kterému vévodila zelňačka a pochoutky obsahující naše slav-
né zelí. V obležení bylo pódium, na němž se od rána střídali 
účinkující a jehož ozdobou byli dva skvělí moderátoři Jan To-
mánek a Jan Onder, kteří zábavnou a strhující formou mistrně 
vtáhli všechny účastníky do děje.

S přibývajícím časem a množstvím vypitého vína stoupa-
la nejen nálada všech návštěvníků, kteří se mohli do celoden-
ního programu aktivně zapojit a získat zajímavé ceny, ale také 
zvuk vycházející z nádvoří radnice díky vystoupení Petra Ben-
deho a cimbálové muziky.

Nejen skutečnost, že se události zúčastnilo více než 1 200 
návštěvníků, svědčí o  tom, že akce byla zdařilá, díky čemuž 
můžeme již nyní hovořit o vzniku nové tradice na území MČ. 
Potvrdil se totiž zájem místních scházet se, družit se a bavit se. 
A tak stejně jako je jisté, že v dubnu budou Velikonoce, v létě 
prázdniny a v prosinci Vánoce, je jisté i to, že v září bude opět 
zelí. Naše zelí. Tuřanské zelí. Slavnosti Tuřanského zelí, na kte-
ré si Vás již nyní dovolujeme srdečně pozvat.

Lenka Smutná, Simon Vejtasa
Komise kultury a sportu

PS: Chcete vidět více fotek z akce? Navštivte: 
https://www.facebook.com/pg/mcbrnoturany/photos/
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Bratry jsme byli a bratry i zůstaneme!

Toto heslo vládne mezi důchodci z Brna-Tuřan a Jednotou 
důchodců ze slovenské obce Čachtice. V letošním roce přijeli 
„čachtičané“ na naše pozvání, abychom společně oslavili ju-
bilejní, patnácté setkání.

Pro slovenské hosty jsme připravili komentovanou pro-
hlídku tuřanského kostela. Po přivítání v kostele panem fa-
rářem Pavlů a přednesu nádherných písní chrámovým sbo-
rem seznámil pan František Máca přítomné s historií koste-
la až po dnešní dny.

Potom se přesunuli naši hosté do společenských prostor 
Orlovny v Tuřanech, kde byli přivítáni panem starostou Ra-
domírem Vondrou a  tuřanskými důchodci. Chléb, sůl i  od-
livka slivovice samozřejmě nechyběly. Po připraveném obě-
dě ukázali důchodci z Tuřan ve spolupráci s důchodci z Chr-
lic půlhodinové pásmo zaměřené na sedmisté výročí naro-
zení krále Karla IV. V dobovém oblečení představila 22člen-
ná skupina krále, královnu a jeho družinu v půvabném a vel-
mi poutavém vystoupení. Na přiložené fotografii je celá dru-
žina, včetně královského páru. Po bouřlivém potlesku zača-
la družná taneční zábava. Společně jsme si zazpívali morav-
ské i slovenské písničky.

Na závěr pozvala předsedkyně Jednoty důchodců z Čach-
tic paní Helena Šimová naše důchodce na návštěvu Čachtic 
v roce 2017. Nastalo dlouhé loučení a příslib další spoluprá-
ce v dalších letech.

Antonín Vondruška, předseda KD Brno-Tuřany

SDH Brněnské Ivanovice v 2016 nezahálel

Začátek roku 2016 byl kromě hasičského bálu a ostatko-
vé zábavy ve znamení příprav První krajské hasičské pouti 
v Tuřanech, která dopadla nad očekávání velmi dobře. Celý 

přípravný kolektiv hasičů z Brněnských Ivanovic, Chrlic, Ho-
lásek a Slatiny odvedl velký kus práce.

Po krátkém oddychu nás čekaly koncem měsíce června 
„Netradiční hasičské hody“. Počasí nám přálo a krojovaných 
párů bylo nad očekávání hojně. Tradičně se nám předved-
ly děti se svým tanečním vystoupením. Omladina připravi-
la na večerní zábavu překvapení v podobě tanečku s hasič-
skou hadicí. Milan Dorazil a Terka Hrošová a se v roli první-
ho páru zhostili svých povinností na jedničku.

V srpnu proběhl velmi vydařený hasičský tábor pro děti. 
Novinkou byl společný den s kolegy z Dobrovolného sbo-
ru hasičů Sobotiště ze Slovenské republiky. Děti se utkaly 
v hasičských disciplínách, běhu na 60 metrů, motání hadic 
na čas a dalších soutěžích. Během společného dne nás na-
vštívili jezdecký oddíl PČR se svými svěřenci, profesionál-
ní hasiči, hasiči z SDH Obřany, OSH Hodonín s preventivně 
výchovným programem Hasík a další hosté. Pro děti z naší 
MČ byl po celou dobu tábora připraven bohatý program 
a také návštěva brněnského podsvětí, Staré radnice a Tech-
nického muzea.

Měsíc srpen byl pro hasiče v Jihomoravském kraji ve zna-
mení pořádání MČR v požárním sportu. I zde se naši členo-
vé aktivně podíleli na přípravě a průběhu sportovní akce. 
Po Slavnostech Tuřanského zelí proběhl jako každý rok 
Den pro děti a v měsíci listopadu pak soutěž pro Hasičská 
družstva.

Do konce roku 2016 nás čeká ještě Mikulášská nadíl-
ka, Vánoční koncert s  cimbálem a  tradiční Rozsvícení Vá-
nočního stromu spojené s  dílnami pro děti a  představe-
ním vánočního příběhu Betlém. K celoroční činnosti dob-
rovolných hasičů v Brněnských Ivanovicích patří pomoc při  
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akcích naší MČ, výcvik a údržba výstroje a techniky sboru, 
požární asistenční služby a další činnost.

Chtěla bych poděkovat svým členům ze SDH Brněnské 
Ivanovice za pomoc při pořádání krajských akcí, kde za-
jišťují přípravu a  samotný průběh. Poděkování patří také 
všem našim příznivcům a  kamarádům, kteří přiloží ruku 
k dílu při pořádání hodů a Dne pro děti. Závěrem děkuji MČ 
Brno-Tuřany za podporu naší činnosti.

Na úplný závěr bych chtěla pozvat naše spoluobčany na 
Rozsvícení vánočního stromu a představení vánočního pří-
běhu Betlém v pátek 23. prosince 2016 v 18.00 hod. u ha-
sičské zbrojnice v Brněnských Ivanovicích. Děti ze SDH Br-
něnské Ivanovice již od října pilně nacvičují toto sváteční 
představení společně s pohádkou o Sněhurce (představení 
proběhne na Mikulášské nadílce).

Za SDH Brněnské Ivanovice Zdeňka Jandová

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

 
Lokalita Vinohrad

Již rok čekáme, jak naloží Odbor územního plánování 
a rozvoje s připomínkami k 3. návrhu regulačního plánu (RP) 
v lokalitě „Vinohrad“. Do konce roku měla být také zpracová-
na slíbená studie zástavby lokality rodinnými domky, která 
by umožnila relevantní srovnání s 3. návrhem RP.

 
Lokalita U potoka

Pravděpodobně kvůli nedůslednosti odpovědných úřed-
níků Magistrátu města Brna, kteří nepožádali o prodloužení 
platnosti, došlo k propadnutí územního rozhodnutí i staveb-
ního povolení realizace infrastruktury v lokalitě U potoka. Na 
základě této situace je výstavba domů s pečovatelkou služ-
bou a bytových i rodinných domů v této lokalitě nejistá.

 
Holásecká jezera

V srpnu a září letošního roku prováděla firma Flos aquae 
z.s. posouzení kvality a  složení vody a  sedimentů v  Holá-
seckých jezerech a vyhodnocení vlivu sedimentů na kvalitu 
vody a na rybí obsádku.

Na všech jedenácti jezerech byly odebrány vzorky vody 
a sedimentů a provedena jejich chemická analýza a měřena 
mocnost sedimentů. Byly stanoveny saprobiologické a tro-
fické parametry (parametry organického znečištění). Ze zá-
věrů zkoumání vyplývá, že do systému jezer byly v minulos-
ti vypouštěny odpadní vody, ale v současnosti je dominant-
ním problémem vysoká mocnost sedimentů a vysoké orga-
nické znečištění. Bioindikace i  analýzy prokazují prakticky 
bezkyslíkaté prostředí, organické znečištění na úrovni sep-
tiku, prakticky bez ryb, zooplanktonu, vodních ptáků a chrá-
něných obojživelníků. Bobr evropský opustil Holásecká jeze-
ra před 4 lety, ledňáček obecný před 3 roky. Z lokality vymi-

zela kuňka obecná, stejně jako čolek obecný a blatnice skvr-
nitá a kuňka ohnivá.
Na podkladě analýz pak firma Flos aquae z.s. doporučuje:
- rozhodnout o budoucnosti jezer - bez údržby lze 
předpokládat zazemnění do 20 let,
- svolat jednání dotčených stran s  cílem koncentrovat 
požadavky, potřeby a prostředky,
- urgentně vypsat studii na koncepční přístup 
k  obnově ekologické stability a  funkčnosti této 
soustavy nádrží.
Jezera lze zachránit odtěžením sedimentů (naposledy 
byly čištěny v roce 1947).
- doplnit analýzy sedimentů na přítomnost toxických 
látek dle kategorizace odpadů podle platné 
legislat vy (tyto analýzy rozhodnou o  nákladnosti 
uložení či využití sedimentů).

Náš Spolek bude aktivně sledovat další postup realizace 
revitalizace, která je nezbytná pro zachování chráněné pří-
rodní památky Holásecká jezera, pokud o ni nechceme při-
jít. Budeme usilovat o to, aby se náš Spolek stal účastníkem 
všech správních řízení. Doufáme, že po dlouhé době koneč-
ně pozitivní přístup Magistrátu města Brna k záchraně této 
vzácné přírodní památky neochabne a revitalizace bude po-
kračovat do zdárného konce.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Pohádkové dovádění
Dne 13. 11. 2016 jsem v Tuřanské Orlovně uspořádala od-

polední akci pro děti s názvem „Pohádkové dovádění“. Akce 
byla mým maturitním projektem a ten si kladl za cíl dětem 
přiblížit klasické pohádky, které se dnes již vytrácí z dětské-
ho povědomí. Na několika stanovištích se děti dozvěděly 
základní informace o  autorovi, ilustrátorovi a  samotné po-
hádce. U stanovišť byly zároveň i zábavné aktivity, které děti 
vtáhly do děje pohádky. Za splnění stanoviště každý dostal 
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odměnu. Během odpoledne se děti pobavily s klaunem, kte-
rý na památku každému vyrobil zvířátko z balonku. Děti pak 
spokojeně koukaly na loutkové divadelní představení „Po-
hádka od srdce“. Nejvíce se dětem líbilo malování na obli-
čej. Velmi šikovná slečna proměňovala malé děti ve víly, zví-
řátka i strašidla.

Děti i rodiče odcházeli spokojeni a mně se dostalo odmě-
ny v podobě této pozitivní reakce a povzbudilo mě to k or-
ganizaci podobných akcí v příštích letech. Velmi mě potěšila 
hojná účast. Odnesla jsem si spoustu ponaučení a zkušenos-
tí, které v budoucnu určitě zúročím. Za podporu děkuji hlav-
ně MČ Brno-Tuřany a dalším sponzorům, bez kterých by se 
projekt neuskutečnil.

Monika Musilová, studentka 4. ročníku
Střední školy uměleckomanažerské s.r.o.

TUŘANY 11. 11. 2016 - malé rozsahem, 
velké účelem

V pátek 11. 11. 2016 se v městské části Brno-Tuřany usku-
tečnil již dlouhoročně tradiční vzpomínkový akt ke Dni vete-
ránů - Remembrance Day.

Jak už běžně, tak mimo zájem regionálních medií, které se 
věnovaly akcím ve velkých městech, vlastní Brno-Centrum 
nevyjímaje. Nevím, kde jinde, ve srovnatelně velkých obcích 
jako jsou Tuřany, rovněž občané vzpomínali…

Krátce po 16. hodině, už za soumraku a narůstajícího sil-
ničního i vzdušného pátečního provozu, se v obecním par-
číku u  pomníku padlých sovětských vojáků z  dubna  1945 
sešla přibližně stovka občanů s  dětmi a  lampionky. Vojen-
ský charakter aktu byl prezentován téměř dvacítkou vojá-
ků rakouského c.k. 8.pěšího pluku Brno pod velením své-
ho obersta Vladimíra Holíka a pod zástavami pluku a Mora-
vy. Vedle nich zaujala nástupový tvar o něco menší jednot-
ka v uniformách čs. legií na Rusi pod velením svého velitele. 
Všechny přítomné bavil odhadem čtyřletý malý synek plu-
ku, Saša Pučálka, doprovázející svého rovněž uniformované-
ho otce. Druhá světová válka byla připomenuta podporučí-
kem Jiřím Hofmannem v battledressu naší 1. smíšené letec-
ké divize v SSSR, pilot /oficerem britské RAF, Michalem Haj-
nem a dvěma zástupci Klubu vojenské historie z Ústí nad La-
bem, v battledressech Royal British Army, jednoho ze skot-
ských regimentů, dle tradičních čapek glengarry cap (lodič-
ka s týlovými stuhami). Současná AČR byla zastoupena pou-
ze mou maličkostí.

Malý, ale milý pěvecký sbor z  místní školy, vedený její 
paní ředitelkou zazpíval českou a slovenskou státní hymnu, 
po níž se ujal slova člen Sdružení Obce legionářů Ing. Miloš  
A. Fryščok. Krátce přivítal zúčastněné a během následných 
asi 10 minut přednesl tradiční projev, opětně připravený pa-
nem Pavlem Hofmannem. Ve svém obsahu stručně vzpome-
nul 100. výročí úmrtí císaře a krále Františka Josefa I. a nástu-

pu císaře a krále, dnes již blahoslaveného, Karla I. Rakouské-
ho. Neopomenul ani 250. výročí narození c.k. polního mar-
šála Josefa Václava Radeckého, hraběte z  Radče. Přirozeně 
byly vzpomenuty i obě světové války 20. století a jejich obě-
ti, stejně jako padlí v následných válečných konfliktech.

Po tradičním projevu tuřanský pan starosta Radomír Von-
dra a paní atašé konzulátu Ruské federace v Brně Karina Sul-
tanova položili za své kolektivy kytice. Ozbrojené jednot-
ky měly k poctě zbraň, neozbrojení salutovali. Poté pěvec-
ký sbor přednesl tři krásné sborové melodie a na pokyn Ing. 
Fryščoka plk. Holík sestavil pochodový proud s jednotkami 
v čele a občany za nimi. Za doprovodu dopravní policie se 
průvod vydal k přibližně půl kilometru vzdálenému kostelu. 
V postranním parčíku s kaplí padlým místním občanům byl 
pak vzpomínkový akt zakončen tím, že otec a syn Pučálkové 
přenesli do kaple zapálené svíce. Tento ritus byl doprovozen 
salvou pěšáků 8. c.k. pluku a třemi salvami legionářské jed-
notky. Pan starosta Vondra pak vojsko pozval na obecní úřad 
k  malému občerstvení a  tradičnímu focení. Závěrem toho-
to stručného reportu dlužno vzpomenout, že tradiční předá-
vání umělých vlčích máků má díky Odkazu legionářů v Tuřa-
nech tradici od roku 2004 a zapichování křížků od roku 2008. 
Jak patrno z uvedeného, šlo o akci rozsahem malou, ale du-
chovně hlubokou. Před pomníky a deskami padlých stanuli 
společně zástupci různých období našich vojenských dějin 
a v podobě c.k. pěchoty a legionářů dokonce i bývalí nepřá-
telé, dnes spojení zájmem o naši minulost.

Pietní důstojnost aktu byla zdůrazněna tím, že nikdo z pří-
tomných se nesnížil k žádným invektivám, které by zohled-
ňovaly politickou, ideologickou a  tím i  názorovou složitost 
dnešní doby, za což patří občanům Tuřan, jejich obecnímu 
vedení i  ostatním spoluorganizátorům upřímný dík. Je to 
důkaz, že když jde o společnou věc, dokážou Moravané táh-
nout za jeden provaz. Kéž by tak tomu bylo vždy…!!!

pplk. v. v. Dr. Luděk Šubert
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Kateřinská přehlídka vín
Letos na podzim proběhl již sedmnáctý ročník tradiční Ka-

teřinské přehlídky ročníkových a  přívlastkových vín, který 
pořádá vinotéka Vlastimil Job. Podařilo se zajistit vynikající 
vzorky od prestižních moravských vinařství. Naši návštěvníci 
jistě ocenili možnost popovídat si o přechutnávaných vzor-
cích přímo s  jejich výrobci či možnost zakoupení vín, která 
jim nejvíce zachutnala, přímo na místě.

Neodmyslitelnou součástí tuřanského koštu je také cim-
bálová muzika Mladí z  Čejče, která jej provází od založení 
této tradice v roce 1999.

Věříme, že touto vinařskou akcí potěšíme nejenom oby-
vatele Tuřan i v nadcházejících letech, ale že tato 17 let za-
vedená tradice přispěje příjemnou formou k zviditelňování 
naší městské části.

Růžena Jobová
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Fantastický úspěch tanečníků z Tuřan

Letos je to již 15 let, co v naší městské části působí taneč-
ní klub Dvectis DSP Kometa Brno, jehož domovem je stejno-
jmenné taneční studio Kometa na ulici Tuřanská 13. Za tuto 
dobu se taneční klub stal nejúspěšnějším klubem ČR v novo-
dobé historii, což potvrzuje zisk 57 titulů Mistrů ČR. Celkem 
jsme za dobu našeho působení získali 139 medailí z mistrov-
ství ČR (57 zlatých, 46 stříbrných a 36 bronzových).

Největší úspěch se ovšem dostavil v  sobotu 19.  listopa-
du 2016! Náš nejlepší taneční pár David Odstrčil – Tara Bo-
hak získali na mistrovství světa v  kombinaci standardních 
a  latinskoamerických tanců ve Vídni fantastické 5. místo, 
a tím se zařadili mezi historicky nejúspěšnější taneční páry 
naší země.

Byl to pro náš klub velký den a velká skupina fanoušků si 
to opravdu užila až do skvělého konce. Věříme, že příští roky 
budou nejen pro Davida s Tarou, ale i pro ostatní Komeťáky 
neméně úspěšné.

Díky podpoře naší radnice jsme mohli taneční soutěže 
představit i našim spoluobčanům v nové sportovní hale na 
ulici Měšťanská. Uspořádali jsme na podzim 3 taneční soutě-
že pod názvem Kometa Low Cost, které byly určeny zejmé-
na pro úplně začínající taneční páry. Každé ze soutěží se zú-
častnilo téměř 200 tanečních párů a všichni si pochvalovali 
jak kvalitu organizace, tak i naši novou halu.

Pokud ovšem chcete vidět taneční soutěž světové úrov-
ně a páry světové špičky, zveme Vás na naši nejvýznamněj-
ší akci, a to je mezinárodní taneční soutěž BRNO OPEN, která 
se uskuteční příští rok 1. – 2. dubna ve sportovní hale Masa-
rykovy university v Brně–Bohunicích, Kamenice 5. Letos tuto 
akci pořádáme již po 15. a za tu dobu se zařadila mezi nej-
lepší soutěže v Evropě. Během dvou dnů se na dvou halách 
universitního kampusu představí na 1000 tanečních párů jak 
z ČR, tak i z téměř 40 zemí celého světa.

Tancování v Kometě, to není jen o tanečním sportu, sou-
těžení a tvrdých trénincích. Pokud se třeba chcete pouze na-
učit tančit na ples, či pro zábavu nebo zhubnutí, můžete na-
vštívit kterýkoliv z  našich tanečních kurzů. Učíme všechny 
- od malých dětí, přes mládež až do dospělého věku a tan-

SPORT

David Odstrčil – Tara Bohak
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čit můžete buď v páru, nebo sami a dokonce, pokud chce-
te, můžeme vám partnera (samozřejmě profesionála) také 
půjčit. Velkou radost můžete udělat pod stromečkem Vašim 
blízkým dárkovým poukazem na kterýkoliv z našich kurzů.

Veškeré informace o naší činnosti získáte na našich webových 
stránkách www.tskometa.cz.

Martin Odstrčil a Jan Tománek

Tělovýchovná jednota Holásky, z. s.

V září jsme začali novou sezonu na Orlovně. Všechna cvi-
čení byla zahájena, jak jsme posledně informovali. Cviče-
ní žen probíhá v pondělí v 19,30 hodin, cvičení dětí – Tuřá-
nek v úterý v 9,30 hodin. Také začalo ve čtvrtek cvičení - tré-
nink děti v tenisu, a to od 16,00 hodin. Bližší informace podá 
pan Michal Meluzín, tel. 777 147 929. Provádíme také nábor 
do oddílu stolního tenisu, který vede pan Josef Pospíšil, tel. 
737 989 960, o tomto se zmíníme ještě později.

Začala saunovací sezona, ženy  – úterý a  čtvrtek, muži  – 
středa a pátek. Vždy od 16,00 hodin, informaci podá paní Ilo-
na Struhařová, tel. 606 100 877.

Dobře začal a  probíhá na Orlovně i  společenský život, 
např. zábavy KD Tuřan a  Chrlic, ale také i  akce, které pořá-
dá restaurace Orlovna. Musíme také vyzvednout akci sleč-
ny Moniky Musilové pro děti, byla velmi dobře připravena 
a proběhla s velkou účastí a zájmem dětí.

Oddíl kulturistů cvičí denně a určitě se najde čas i pro vás, 
co si chcete zacvičit, protáhnout tělo, stačí jen přijít a domlu-
vit se.

Stolním tenistům začala nová sezona mistrovských utkání 
už v září. Po odehrání sedmi utkání jsou naše mužstva umís-
těna na dobrých místech, až na naše A-družstvo ve III. lize, 
které je prozatím na 10. místě. Po postupu z divize se stalo, 
že některé zápasy nehráli v plné sestavě a náhradníci zatím 
na tak silnou soutěž nestačí. Věří si ale na lepší umístění. Dal-
ší naše dvě družstva v krajských soutěžích si vedou dobře. 

B-družstvo je zatím na 3. místě a pomýšlí na postup do vyšší 
soutěže. V městských soutěžích si také všechna družstva ve-
dou velmi slibně, dokonce E a G družstva jsou momentálně 
na prvních místech. Nejvíce si ceníme, že jsme získali zatím 
pět místních žáků. Jestliže u  stolního tenisu vydrží, máme 
zajištěny do budoucna další nástupce. Jedná se o tyto hrá-
če: Šašek Michal, Škvařil Patrik, Kobylka Matyáš, Dvořák Mi-
chal a Šmerek Matěj. Pozitivní je, že jsou místní a nemusí ni-
kam dojíždět, a proto věříme, že vydrží. Trénink je každé úte-
rý a pátek a v nové sezoně 2017-2018 je chceme přihlásit do 
mistrovské soutěže žáků, která začíná v září.

26. 12. 2016 proběhne jako každý rok Vánoční turnaj stol-
ních tenistů. Jste zváni buď jako diváci nebo hrající.

Za kolektiv Tělovýchovné jednoty Holásky, z.s. a  za ko-
lektiv Restaurace Orlovna vám všem přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do nového roku 2017.

Klimeš Viktor, Vladík Miroslav

Fotbalové úspěchy SK TUŘANY

V  první části fotbalové sezony si naše družstva vedla 
ve svých soutěžích poměrně obstojně. A-mužstvo dospě-
lých se po váhavějším letním vstupu brzy otřepalo a na-
konec přezimuje v tabulce I.B třídy, které aktuálně vévodí 
Rajhradice, na páté příčce. Velkou zásluhu na tomto pěk-
ném umístění má také tradiční střelec našeho týmu Mi-
chal Smetana, jenž zatížil konto soupeřů 12 trefami.

Béčko mužů, které nyní funguje v rámci spolupráce s SK 
Prace, dosud vybojovalo v  III. brněnské třídě též pátou 
pozici. Mezi borce účastnící se této „přespolní fúze“ pat-
řili například matador Martin Niederle či stabilní gólman 
A-mužstva Martin Balák, jenž si ovšem v tomto družstvu 
rád užíval běhavých povinností hráče v poli. A do třetice 
mohou být se svými výsledky spokojení také starší pleje-
ři v Old Boys. Ty mimo jiné na podzim posílil legendární 
mládežnický kanonýr Roman Ráb, se stále vzorovým po-
krytím míče vlastním tělem.

SPORT

Jonáš Tománek – Lucie Růžičková – nejlepší pár v kategorii Junior

Michal Smetana
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Jak jsme informovali minule, tuřanský znovu obnovený 
dorost se na podzim těšil velmi výraznému zájmu mezi klu-
ky. Ti byli v  říjnu nakonec odměněni třetí příčkou tabulky 
okresního přeboru Brno-venkov. A pokud zůstaneme u gó-
lově potentních jedinců našeho klubu, v tomto kolektivu dá-
val o sobě pořádně vědět patnáctiletý Michal Černý.

S podzimními výkony svých svěřenců mohou být spokoje-
ní rovněž trenéři přípravek. Starší přípravka se pod Markem 
Novákem stala lídrem své soutěže a ostudu nám fotbalovým 
uměním nedělala ani přípravka mladší koučovaná Ivem Ma-
cholánem a Petrem Nedbalem. Obě přípravky se teď v nej-
chladnějším ročním období účastní halové ligy ZHL Tuháč-
kova a pilně trénují ve sportovní hale v ulici Měšťanská.

Jako klub jsme také díky Davidu Procházkovi současně 
pořadatelé halové ligy mladších žáků a  starších přípravek 
v Rousínově. Třeba některé z jejích zápasů přijedou řídit Jiří 
Polák, druholigový sudí a člen výboru našeho oddílu, nebo 
Simon Vejtasa, rozhodčí třetí ligy a dřívější trenér našich star-
ších žáků.

Přejeme vám pokojné Vánoce a dobrý rok 2017 a přejeme 
klubu SK Tuřany – kromě jiného – ať i nadále můžeme v Lis-
tech s hrdostí psát o mnoha našich mimořádných fotbalo-
vých kolezích.

Za SK Tuřany Martin Horákovský

Badminton v Tuřanech

Ráda bych Vám představila badmintonový oddíl TJ Sokol 
BC RSC Brno Tuřany. Jsme oddíl s dlouholetou tradicí. Naši 
hráči se účastní soutěže jednotlivců i soutěže družstev, kde 
máme zastoupené tři týmy ve třech ligách (2., 3. a 6. lize).

Náš oddíl měl původně základnu v Brně-Líšni, ale v Tuřa-
nech nám nabídli možnost trénovat v  nové moderní hale 
s kvalitním zázemím v příznivějších časech. Protože tréninky 

již neprobíhají v pozdních večerních hodinách, mohli jsme 
udělat nábor dětí a mládeže a poskytnout jim tréninky dva-
krát týdně.

Díky vstřícnému přístupu vedení městské části Brno-Tu-
řany se nám podařilo rozšířit naši členskou základnu a záro-
veň jsme mohli uspořádat v poměrně krátké době tři turna-
je. Dva turnaje jednotlivců pro dospělé registrované hráče 
a jeden pro starší dorost, kterého se zúčastnilo 60 dětí z celé 
České republiky. Věříme, že další turnaje budou následovat.

Pokud byste měli o badminton zájem, rádi Vás uvidíme na 
našich trénincích v úterý (18.00–19.30 h) a ve čtvrtek (18.30–
20.30 h).

Za TJ Sokol BC RSC Brno Tuřany Jana Nezvalová

SPORT

Badminton v Tuřanech
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PRVEK
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DÉLKY

VYVŘELÁ
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HUDEBNÍ
SKUPINA
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UDÁLOST
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ZASMÁNÍ

DROBNÝ
NERVOVÝ
ZÁŠKUB

LESNÍ
PTÁK
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DVEŘNÍ
ZÁVĚS

ANNA
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SPIS.
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MRAVNÍ
ZÁKLAD
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FREKVENCE

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZNIČENÍ
NAJETÍM

BÝVALÁ
IT. MĚNA

KAPRAĎO-
ROST

PŘÍTOK
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PTÁK
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TOPINKA
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TYČ

CISTERNA
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YTTERBIA
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OPUSTIT
SMĚR
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ČLOVĚK

ÚTVAR
DRUHOHOR

VYDEDUKO-
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BIBLICKÝ
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SPOJKA
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ČLOVĚK
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DŮM
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BUŠIT
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INSTRUKCE

SPZ
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ČÁST
TĚLA

ZELENINO-
VÝ POKRM

NADHLAV-
NÍK

KRUH

NOVÁ
ZPRÁVA

PRVNÍ
MUŽ

RODINNÝ
DŮM

VNÍMAVOST

VODNÍ
PTÁK

PŘEDPOVĚĎ
VÝSLEDKU

POKRM

AKTÉR
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ZÁJMENO
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NEVINY
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 V rytmu valčíku, swingu i disco, v příjemné společnosti přátel, partnerů i  ...( viz. tajenka ) přijďte prožít 
 večer plný zábavy na jubilejní 25. obecní ples.  Váš Úřad městské části Brno – Tuřany.
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Vánoce v tuřanském kostele 
 
Ať vám všem milosrdný Bůh dopřeje pokojné a radostné 
vánoční svátky!

Luboš Pavlů, tuřanský farář

Vánoční bohoslužby
Sobota 24. 12. Štědrý den
„dětská“ mše svatá 16.00 h
„půlnoční“ mše svatá 22.00 h

Neděle 25. 12. Hod Boží vánoční
mše svatá 7.30 a 10.00 h
Živý betlém v parku na Tuřanském nám. 16.00 h

Pondělí 26. 12. sv. Štěpána
mše svatá 7.30 a 10.00 h

Úterý 27. 12. - koncert Pocta Oldřichu Navaříkovi v 16.00 h
Sobota 31. 12. sv. Silvestra
děkovná mše svatá 16.00 h

Neděle 1. 1.
slavnost Matky Boží Panny Marie- mše svatá 7.30 a 10.00 h

www.farnostturany.cz

Betlémské světlo 
Betlémské světlo budou tuřanští skauti předávat na Štědrý 
den:

v Tuřanech v kostele od 8.00 do 9.00 hod.
u kapliček v Chrlicích, v Holáskách,
v Br. Ivanovicích a ve Dvorskách
od 9.00 do 10.30 hod.

Tříkrálová sbírka 2017

V sobotu dne 7. 1. 2017 od 10.00 hodin
se bude v naší městské části konat tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou každoročně pořádá Diecézní charita Brno. 
Tříkráloví koledníci prosí o dar na pomoc lidem v nouzi.

Výtěžek sbírky bude mimo jiné použit na:

•	 Založení	a rozvoj	nové	terénní	Asistence	sv.	Františka	pro 
přímou pomoc lidem na ulici.
•	 Rekonstrukci	vyhořelého	Domova	sv.	Anežky	pro	seniory 
na Žižkově ulici v Brně.
•	 Založení	domácí	hospicové	péče,	která	pomůže	lidem	
nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí 
a poskytne podporu jejich rodinám.

Dobrovolníci, kteří by se chtěli zapojit do této sbírky jako ko-
ledníci, budou vítáni a mohou se přihlásit u paní Marie Boleč-
kové, Šípková 12, Tuřany.

 

VÁNOCE
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INZERCE

VETERINÁRNÍ	ORDINACE	

DERMIO-VET	-	MVDr.Dalibor	Panáček

Kompletní	péče	o	Vaše	dom.	mazlíčky	-	psy,	kočky,	drobné	savce,	exoty	

Prevence	-	vakcinace,	odčervení,	drápky,	mikročipy,	pasy

DiagnosBka	-	rentgen,	ultrazvuk,	odběry	a	vyšetření	vzorků

Zákroky	-	operace	duBny	břišní	a	končeBn,	sterilizace	samců	a	samic

																-	odstranění	zubního	kamene,	operace	nádorů,	

Kontakt	-	608	81	25	18,	dermio-vet@seznam.cz
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Vánoční strom 2016 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky si Vás 

srdečně dovoluje pozvat na tradiční setkání  
pod Vánočním stromem,  

které se uskuteční  
24. 12. 2016 od 20:00 h 

v parku na ulici Požární u školy. 
 

 
Srdečně zvou holaští hasiči. 


