
Ze starostova šuplíku
Blížící se konec roku 2017 přináší prostor pro rekapitulaci, 

co vše se v naší městské části událo. A není toho zrovna málo.
Již tradičně vás nejvíc zajímají informace, které souvisí s do-

pravní zátěží v  naší městské části. Podařilo se nám prosadit 
zpracování dopravní studie řešení křižovatky u  kostela. Na 
druhou polovinu měsíce ledna 2018 plánujeme veřejnou pre-
zentaci této studie. Je připravena ve dvou variantách a vy bu-
dete mít možnost vyjádřit se formou hlasování o vhodnější va-
riantě. O obchvatu Tuřan jste se mohli nedávno dočíst v den-
ním tisku. Bohužel novinové titulky mohly mylně vzbudit oba-
vu, že s obchvatem je definitivně konec. Není tomu tak. V sou-
časné době probíhá poslední měření hydrogeologického prů-
zkumu. Na jeho základě připraví projektanti návrh technické-
ho řešení zahloubení obchvatu. Na výkupy pozemků jsou již 
alokovány finance v rozpočtu Jihomoravského kraje.
Především však byla letos dokončena řada investičních 
akcí:
•	 Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Měšťanská – III. a IV. 

podlaží
•	 Rekonstrukce nádvoří radnice
•	 Rekonstrukce kotelny zdravotního 

střediska
•	 Rekonstrukce sociálních zařízení 

a výtahu v MŠ Holásecká
•	 Rekonstrukce kuchyně, jídelny 

a zázemí ZŠ Měšťanská
•	 Rekonstrukce prostor po knihovně
•	 Oprava polních cest Sladovnická II, 

Kaštanová, Šípková
•	 Projektová dokumentace pro 

územní rozhodnutí ul. 
Rolencova

•	 Zprovoznění veřejného WC na 
hřbitově

•	 Oprava chodníků na ulici 
Sokolnická a Ivanovické náměstí

•	 Přístřešek na autobusové zastávce 
Ivanovické náměstí a Chrlická

•	 Workoutové hřiště Holásky

•	 Přechod pro chodce při ZŠ Požární
•	 Nasvětlení přechodu Střížova (v době vydání těsně před 

realizací)
•	 ZŠ Požární, Dvorecká – úprava výdejen jídla (v době 

vydání těsně před realizací)

Mimo tyto akce stojí za zmínku úspěšný třetí ročník Slav-
ností tuřanského zelí, promítání letního kina a koncerty na 
nádvoří radnice. Připravili jsme také řadu besed s  občany, 
abychom od vás získali více podnětů a informací.

Na závěr svého příspěvku vám chci popřát příjemné pro-
žití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví a mno-
ho osobních i pracovních úspěchů.

Radomír Vondra, starosta

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, prosinec 2017 / číslo 5
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Investiční plán radnice na rok 2018
Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych Vás v krátkosti se-

známil s tím, co dalšího ke zlepšení života v naší městské čás-
ti chystáme v roce 2018. O realizovaných akcích Vás informu-
je v předešlém článku pan starosta.

V  příštím roce budeme pokračovat v  rekonstrukci Zá-
kladní školy Měšťanská, kdy po dokončení kompletní vý-
měny elektrorozvodů a  instalaci technologie ve školní ku-
chyni včetně klimatizace přijde na řadu v letošním roce re-
konstrukce kotelny, kdy budou nahrazeny stávající plynové 
kotle z roku 1990 novými, včetně nového měření a regula-
ce. V současné době máme již připravený projekt a chystá-
me výběrové řízení na zhotovitele s tím, že rekonstrukce pro-
běhne během letních prázdnin. Zároveň máme také hoto-
vý projekt na nadstavbu učeben nad školní jídelnou. O do-
taci z evropských fondů na realizaci jsme společně s odbo-
rem Magistrátu města Brna již zažádali. V případě úspěšného 
vyřízení žádosti budeme usilovat o realizaci v nejkratší mož-
né době – buď v roce 2018, popř. v roce 2019. Pro mateřskou 
školu V Aleji chystáme rovněž výměnu stávajícího plynové-
ho kotle, včetně nezbytných stavebních úprav.

Po besedě s občany v říjnu tohoto roku jsme se rozhod-
li vyčlenit v rozpočtu finanční prostředky  na obnovu a do-
plnění herních prvků na dětských hřištích. Pro milovní-
ky čtyřnohých kamarádů vybudujeme oplocený výběh pro 
psy u ekodvora na Měšťanské. Na Měšťanské u ekodvora by 
mělo v příštím roce také vzniknout cca 20 nových parkova-
cích míst, hlavně pro návštěvníky sportovní haly. Nechali 
jsme zpracovat projekty na opravu kaple a Napoleonských 
schodů v Brněnských Ivanovicích a zažádali jsme Odbor pa-
mátkové péče o dotaci z peněz Magistrátu na tyto opravy.

Dobrovolní hasiči se v příštím roce mohou těšit na nový 
motorový člun (Holásky) a nové dodávkové zásahové vozi-
dlo (Brněnské Ivanovice).

V  roce 2018 budou dále pokračovat opravy účelových 
komunikací a polních cest. Plánujeme opravit velmi zatíže-
nou účelovou komunikaci mezi ulicemi Jahodová a Petláko-
va a několik dalších polních cest. Ve spolupráci s Brněnský-
mi komunikacemi chceme pokračovat s opravami chodníků.

Příští rok budou pokračovat přípravné práce na rekon-
strukci kanalizace a komunikace na ulici Rolencova, kdy by 
se měla zpracovávat projektová dokumentace pro stavební 
povolení.

Projekčně začneme připravovat také další investiční akce, 
jako např. rekonstrukci objektu Tuřanské náměstí 3, úpravu 
podkroví radnice, zateplení fasády zdravotního střediska aj. 
Doufáme, že se nám většinu akcí podaří příští rok připravit.

Od ledna by měla začít pracovat v naší MČ pracovní četa, 
která by měla zajišťovat drobné údržbářské a úklidové prá-
ce dle požadavků vedení MČ. Doufáme, že tímto dojde k po-
stupnému zkvalitnění služeb pro naše občany.

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

Změna linky č. 48 – úspěch nebo omyl?
Od letošního 10. prosince má dojít ke změně trasy auto-

busové linky MHD č. 48, a to nově povede přes Holásky uli-
cemi Popelova, V Aleji, Na Návsi, Rolencova, Holásecká. Tra-
sa linky č. 48 bude delší o 1,1 km a jízdní doba se prodlou-
ží o 3-4 min.

Po přímém spojení s  Tuřany volají občané Holásek již 
dlouhá léta. Po úspěšném návratu linky č. 63 se vedení rad-
nice MČ podařilo naplnit další cíl a zajistit občanům Holásek 
chybějící přímé dopravní propojení s centrem městské části, 
které chybí zejména těm občanům, kteří nemají k dispozici 
osobní vozidlo. Smyslem této změny je zejména zjednodu-
šení přístupu k základní lékařské péči, tzn. dostupnost zdra-
votního střediska, avšak v neposlední řadě i dostupnost poš-
ty, radnice, kostela, lékárny, hřbitova i  obchodů apod., což 
je přínosem nejen pro občany Holásek, ale i Dvorsk. Přesto 
změna vyvolala i negativní reakci.

Samozřejmě nikdy se nelze zavděčit všem, vždy se najdou 
lidé, kterým změna z nějakého důvodu nevyhovuje. V tom-
to případě se proti změně trasy linky č. 48 negativně vyjád-
řila část obyvatel obcí Prace, Kobylnice a Dvorsk formou pe-
tice, v níž byly navíc předloženy požadavky na doplnění dal-
ších spojů i prodloužení trasy spojů do Prace. 

Náš starosta písemně na jednotlivé požadavky petice vel-
mi podrobně reagoval (viz. http://www.turany.cz/vyjadre-
ni-ke-zmene-trasovani-linky-c-48/) a informoval petiční zá-
stupce o všech vesměs pozitivních změnách na této lince. 
Petice jako relevantní demokratický nástroj pro vyjádření 
názoru většího počtu lidí je naprosto v pořádku. V pořádku 
však už asi není anonymní leták vkládaný do schránek na Ro-
lencové, který „brojí“ proti změně trasy linky č. 48 strašením 
zvýšením hluku, prašnosti a emisí výfukových plynů a hlav-
ně mystifikací o zákazu stání na Rolencově kvůli provozu au-
tobusů. I na toto tvrzení starosta (v rámci diskuse na listopa-
dové besedě s občany o chystané zástavbě v Písníkách) rea-
goval a tuto nepravdu vyvrátil.

Připomínky z  obsahů petice i  letáku lze rozčlenit do tří 
okruhů:

1. (dis)komfort cestujících
Zmíněna byla dvě negativa, a to prodloužení jízdní doby 

o  3-4 minuty a  prodloužení dochozí vzdálenosti pro žáky 
od zastávky k ZŠ Měšťanská o cca 80 metrů. Pozitiva žádná.

Přímé spojení MHD z Holásek do Tuřan je pro občany Ho-
lásek velmi potřebné. Dosavadní spojení je řešeno přestu-
pem z linky č. 63 na zastávce Popelova na linku č. 40 (příp. 
č. 48) s tím, že vzhledem k nezajištěné návaznosti linek to 
znamená někdy i 20minut čekání, což je hlavně v zimních 
měsících a  zejména pro starší obyvatele velmi náročné, 
negativum je samozřejmě i poměrně velká dochozí vzdá-
lenost z  nejbližší zastávky ke zdravotnímu středisku a  lé-
kárně.

Změnu, kdy „pár metrů navíc pro mladé nohy žáků“ zna-
mená „hodně ušetřených metrů pro (obvykle daleko starší) 
nohy (často nemocných či maminek s kočárky), a to nejen 
z Holásek, nýbrž i ze Dvorsk“, lze považovat za vysoce pozi-
tivní i s ohledem na mírné prodloužení jízdní doby.

INFORMACE Z RADNICE
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2. dopady na životní prostředí
Jako negativum je uváděno zhoršení životního prostře-

dí na ulici Rolencova, pozitiva žádná. Za pozitivní lze stěží 
považovat „péči“ pravděpodobně autorů petice a letáku ze 
Dvorsk o životní prostředí na Rolencově. S ohledem na její 
evidentní účelovost o upřímnosti této „péče“ silně pochybu-
ji. Jakákoliv změna v dopravě samozřejmě může znamenat 
i změnu zátěže pro životní prostředí, v  tomto případě zvý-
šení zatížení Holásek, na druhé straně ale odlehčí zátěž Br-
něnských Ivanovic. Otázkou zůstává, jak intenzivní je dopad 
této změny na životní prostředí Holásek. S ohledem na čet-
nost spoje č. 48 a na všeobecný trend dopravního podniku 
postupně přecházet na ekologické autobusy na plyn či elek-
trobusy, se domnívám, že vzhledem k pozitivům je negativ-
ní dopad zanedbatelný.

3. parkování na ulici Rolencova
Jako negativum změny trasy je s letákem šířen argument, 

že „S provozem autobusů přijde i zákaz stání na ulici Rolen-
cova!“, který bych zařadil do kategorie účelových spekulací 
a nepravd. Jaká je tedy skutečná situace s parkováním na Ro-
lencově? Dnes tam kromě několika málo výjimek nejsou ofi-
ciální parkovací místa, takže těžko mohou být zrušena (což 
náš starosta trpělivě vysvětluje občanům různými komuni-
kačními kanály, tj. na webu MČ, na besedě s občany, e-mai-
lem, na Facebooku). Vedení MČ si naopak je vědomo dlou-
hodobě neutěšeného stavu ulice a  iniciovalo investiční zá-
měr na rekonstrukci celé ulice, s nímž v říjnu tohoto roku se-
známilo na besedě s občany i obyvatele Holásek. Na rekon-
struované ulici je plánováno zřízení velkého počtu „oficiál-
ních“ parkovacích míst po obou stranách, takže se naopak 
podmínky parkování významně zlepší. A jak to ovlivní změ-
na trasy linky č. 48? Rozhodně pozitivně, neboť v případě, že 
ulicí jezdí pravidelná linka MHD, zvyšuje se danému zámě-
ru priorita a tím i rychlost realizace. V současné době probí-
há jako nezbytný krok zpracování projektové dokumentace.

Nové vedení linky č. 48 obyvatelům MČ přinese podstat-
ně více výhod než nevýhod. Změnu považuji za další úspěš-
ný počin vedení radnice MČ a jsem hluboce přesvědčen, že 
ji uvítá většina obyvatel Holásek a  (možná o  něco později 
i obyvatelé Dvorsk).

Přeji všem obyvatelům MČ příjemné prožití vánočních 
svátků, úspěšný Nový rok a příjemné cestování s linkou č. 48.

Martin Chvátal, radní

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 80. schůzi dne 23. 8. 2017:
- schválila uzavření dodatků smluv na zjištěné vícepráce ke 
smlouvě o dílo uzavřené s BRINGSTAV, s.r.o., na rekonstruk-
ci sociálního zařízení MŠ Holásecká, dodatku č. 2 ke kup-
ní smlouvě s Hraspo spol. s  r.o., na dodávku movitých věcí 
v rámci „Rekonstrukce ZŠ Měšťanská – část technologie stra-
vování“ a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se STAV-
BY PLUS s.r.o., na rekonstrukci ZŠ Měšťanská – stavební část.

 Rada na 81. schůzi dne 28. 8. 2017:
- projednala žádosti MMB ORF o  vyjádření k  projektům 
v  rámci participativního rozpočtu města Brna, a  to Tajem-
ství žebětínského hradu a velehradské kaple P. Marie, Okruž-
ní vycházková trasa s alejí, Pingpongové stoly Tuřanské ná-
městí, Parkové úpravy lesíčku v Brněnských Ivanovicích, Prů-
chod z Kudrnovy do lesíčku,
- projednala žádost MO MMB o vyjádření ke svěření pozem-
ku p.č. 2136/1 v k.ú. Tuřany, který je využívaný jako součást 
dětského hřiště na ulici Moravská,
- schválila nabídku HAGEMANN a.s. na realizaci veřejné za-
kázky „nákup požárního vozidla“ za cenu 1 743 233 Kč.

Rada na 82. schůzi dne 11. 9. 2017:
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavře-
né se STAVBY PLUS s.r.o., na rekonstrukci ZŠ Měšťanská – sta-
vební část,
- souhlasila s dočasným pronájem části pozemku p.č. 1364/4 
v  k.ú. Brněnské Ivanovice o  výměře 993 m2 společnosti 
TIGERLAK, s.r.o.,
- souhlasila s nákupem deskových her pro Knihovnu Jiřího 
Mahena,
- schválila nabídku HRASPO spol. s  r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „nákup myčky pro ZŠ Měšťanská“ za cenu 142 441 
Kč,
- schválila nabídku Clean4you s.r.o., na realizaci veřejné za-
kázky „vybudování workoutového hřiště v  Holáskách“ za 
cenu 492 625 Kč.

Rada na 83. schůzi dne 25. 9. 2017:
- souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 50 176 Kč na 
charitativní projekt „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN 
FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- schválila volební řád školské rady Základní školy Brno, Měš-
ťanská 21,
- souhlasila s obsahem investičního záměru „Doplnění chod-
níku a vozovky na Zezulově ulici“,
- schválila nabídku společnosti ZEMAKO s.r.o. na opravu části 
chodníku na Ivanovickém náměstí v ceně 81 070 Kč,
- schválila nabídku Technických sítí Brno, a.s., na realizaci na-
světlení přechodu pro chodce Střížova za cenu 195 521 Kč, 
a to bez zadání veřejné zakázky z důvodu tzv. „in house“ vý-
jimky dle ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek.

Rada na 84. schůzi dne 9. 10. 2017:
- souhlasila s  předložením žádosti o  ponechání finančních 
prostředků na majetkoprávní vypořádání pozemků ve spor-
tovním areálu Karkulínova,
- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního zna-
čení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu na 
rok 2018 společností SIGNEX,
- schválila nabídku Ing. Hany Hanákové, Progis s.r.o., na zpra-
cování projektové dokumentace kanalizační přípojky slouží-
cí k čerpání spodní vody z jímky u hřbitova v ceně 46 222 Kč,
- seznámila se se záměrem společnosti Moravia Tech a.s., na-

INFORMACE Z RADNICE
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zvaném „Rozšíření slévárny železných kovů o lití a zpracová-
ní neželezných kovů“ v rámci posuzování vlivu stavby na ži-
votní prostředí bez připomínek,
- nesouhlasila s obsahem záměru „Středisko recyklace mine-
rálních odpadů Černovická terasa“ v rámci posuzování vlivu 
stavby na životní prostředí a požaduje jeho doplnění,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka, Ph.D., na pro-
jekt stavebních úprav výdejny jídel ZŠ Měšťanská, budovy 
ul. Dvorecké v  ceně 9 500 Kč, na projekt stavebních úprav 
výdejny jídel ZŠ Měšťanská, budovy ul. Požární v  ceně  
10 500 Kč,
- vzala na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva 
městské části Brno-Tuřany paní Ing. Sylvy Kostkové, členem 
Zastupitelstva se stal další ve volebním pořadí strany TOP 09 
Mgr. Pavel Šnajdr.

Rada na 85. schůzi dne 23. 10. 2017:
- požádala Radu města Brna o vyhlášení konkurzu na pracov-
ní místo ředitelky/ředitele Základní školy Brno, Měšťanská 21 
a souhlasí s odvoláním PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D., ředi-
telky Základní školy Brno, Měšťanská 21, k poslednímu dni 6le-
tého období podle § 166, odst. 3 školského zákona.
- schválila uzavření smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA 
GROUP, a.s.,
- schválila nabídku Auto Palace Brno s.r.o. na realizaci veřejné 
zakázky „nákup dopravního vozidla pro pracovní četu“ za cenu 
576 149 Kč,
- schválila nabídku Ing. Petra Zajíčka, HB projekt Plus s.r.o., na 
zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské čin-
nosti na stavební úpravy objektu v areálu společnosti Agro Tu-
řany pro účely zázemí pracovní čety v celkové ceně 42 955 Kč.

Rada na 86. schůzi dne 6. 11. 2017:
- schválila poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jed-
notě Holásky, z.s., ve výši 3 000 Kč na úhradu výdajů spojených 
s vánočním turnajem ve stolním tenisu žáků a dospělých,
- schválila organizační řád Úřadu městské části Brno-Tuřany 
s účinností od 1. 1. 2018 a stanovila celkový počet zaměstnan-
ců statutárního města Brna zařazených do Úřadu městské čás-
ti Brno-Tuřany na 18 funkčních míst,
- schválila nabídku společnosti HKU s.r.o., na vyspravení úče-
lové komunikace K Jezerům v ceně 114 264 Kč v termínu do 
konce měsíce listopadu,
- souhlasila s  realizací stavby nového optického rozvaděče  
a 9 m vysokého betonového sloupu pro radioreléový spoj na 
pozemcích p.č. 406 a 407, k.ú. Dvorska,
- schválila pořádání společenského plesu MČ Brno-Tuřany 
s tombolou dne 26. 01. 2018 od 20:00 hod. v sále Sportovní 
haly na ulici Měšťanská,
- schválila uzavření smlouvy o  vytvoření uměleckého výko-
nu s panem Romanem Vojtkem v souvislosti s konáním XXVI. 
Společenského plesu v lednu 2018,
- schválila nabídku Im-marine, s.r.o., na realizaci veřejné zakáz-
ky „nákup člunu pro JSDH Brno-Holásky“ za cenu 68 256 Kč,
- souhlasila s  nákupem knihy „K  historii tuřanského kroje“ 
u společnosti MYJO, s.r.o., v počtu 100 ks za částku 26 310 Kč.

Zastupitelstvo na 18. schůzi dne 7. 9. 2017:
- nenavrhuje doplnění obecně závazných vyhlášek statutár-
ního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody mateř-
ských a základní škol,
- souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky, kte-
rou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlin-
ných materiálů ve statutárním městě Brně,
- nesouhlasilo s vymezením nových zastavitelných ploch pro 
průmyslovou výrobu na území městské části Brno-Tuřany 
a v jejím bezprostředním okolí a v případě výběru varianty II 
konceptu ÚPmB, požaduje
•	nevymezovat	zastavitelné	plochy	pro	výrobu	s označením	
Tu-1, Tu-7 a Tu-10 (v plochách zachovat stávající využití úze-
mí – převážně nezastavěné území, zemědělský půdní fond, 
nevymezovat je ani jako územní rezervu),
•	v případě	vymezení	zastavitelných	ploch	pro	výrobu	s ozna-
čením BI-4 a Ch-1 stanovit etapizaci – výstavbu v nově zasta-
vitelných plochách podmínit dopravním napojením mimo 
obytnou zástavbu a  stanovit podmínky využití, které neu-
možní výstavbu logistických center, těžkého průmyslu a  ji-
ných aktivit, které by mohly mít významný negativní vliv na 
sousedící obytnou zástavbu.
- schválilo změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské 
části Brno-Tuřany,
- nesouhlasilo s pojmenováním účelové komunikace NN 913 
a souhlasilo s přidělením čísla popisného budově rodinného 
domu na pozemku p.č. 1460, k.ú. Brněnské Ivanovice a s při-
dělením adresního místa Kaštanová.
- ZMČ žádá o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Minis-
terstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru České republiky ve výši 50 000 Kč na věcné vyba-
vení neinvestiční povahy pro Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů Brno-Holásky.

Více na www.turany.cz

Provoz ÚMČ v závěru roku 2017

Upozorňujeme občany, že z  důvodu účetního uzavře-
ní roku 2017 a  čerpání zbývající dovolené zaměstnan-
ci ÚMČ Brno-Tuřany bude v období 27. 12. až 31. 12. 2017 
zajištěn omezený provoz Úřadu, a to pouze podatelna dne 
27. 12. 2017 do 12:00 hod.

Děkujeme za pochopení.
Radka Svačinová, tajemnice
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Volba prezidenta ČR 2018
Volby prezidenta České republiky se uskuteční
v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 – 22.00 hod.
v sobotu 13. 1. 2018 od 08.00 – 14.00 hod.
v případě konání II. kola voleb
v pátek  26. 1. 2018 od 14.00 – 22.00 hod.
v sobotu 27. 1. 2018 od 08.00 – 14.00 hod.

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost : ZŠ Měšťanská 21
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Ju-

bilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pas-
tevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 
41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnic-
ká; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U lesíčka; U Lípy 
Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova 1-43,45 do 
konce, Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 
147E, 251E, 289E, 376E, 379E

Okrsek č. 24002, volební místnost : ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěn-

kinova; Písníky; Popelova 30a do konce; Požární; Prodlouže-
ná; Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Wid-
mannova; Zahrádky; Závětrná

Okrsek č. 24003, volební místnost : ÚMČ Tuřanské 
nám. 1

Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,
18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; 
Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová; Sokol-
nická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Vý-
chodní; Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E,8040E

Okrsek č. 24004, volební místnost : ÚMČ Tuřanské 
nám. 1

Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17  – 57 do kon-
ce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; Měšťanská 
sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Re-
voluční; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tu-
řanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná; Zezulova 
44; Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E

Okrsek č. 24005, volební místnost : MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň 

v druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, kte-

rý alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let. Volič má povinnost prokázat při hlasová-
ní totožnost a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem České republiky. Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před 
volbami. K dispozici jsou i v den voleb v každé volební míst-
nosti.

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stá-

lém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, 
může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlá-
šení voleb.

O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby:
- žádostí v  listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče
- žádostí v  elektronické podobě podepsané 
uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v  elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky
Písemné žádosti o  vydání voličského průkazu musí 
být příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději 
do 5. ledna 2018.
- osobně  – v  tomto případě není vyžadována 
písemná žádost

Volič s  trvalým pobytem v  MČ Brno-Tuřany může požá-
dat ÚMČ Brno-Tuřany (v úřední dny PO, ST; pí. Rosenbergová 
tel. 545 128 242) o vydání voličského průkazu nejpozději do 
10. ledna do 16.00 hod.

Vydání voličského průkazu
Voličský průkaz bude vydáván nejdříve od 28.  12.  2017, 

a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu po-
žádal nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s  ověře-
ným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz 
opravňuje voliče ve dnech voleb prezidenta republiky k hla-
sování v jakémkoliv volebním okrsku na území České repub-
liky.

Novela stavebního zákona, aneb co čeká 
běžné stavebníky

Od ledna příštího roku začne platit tzv. „velká novela“ sta-
vebního zákona. Této novele předcházela poměrně rozsáh-
lá mediální kampaň, která deklarovala, že cílem novely je 
urychlení a zjednodušení povolovacích procesů.

Novelou stavebního zákona se změní a  zjednoduší pro-
jednávání změn územního plánu, povolování velkých sou-
borů staveb a povolování staveb, které vyžadují posouzení 
vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Pro běžné stavební-
ky nebo vlastníky rodinných domů se změní jen velice málo. 
Hlavní změny pro novostavby, přístavby a  nástavby rodin-
ných domů jsou tyto:

1. Rodinné domy bude možné povolovat tzv. „na 
 ohlášení“, i  když budou větší než 150 m2. Limit
 150 m2 byl ze zákona vypuštěn.

2. Rodinné domy se nebudou kolaudovat, takže 
 jakmile svůj dům dokončíte, můžete jej začít užívat. 
 Cesta na stavební úřad po dokončení domu vás ale 
 nemine, pokud budete mít novostavbu a  budete 
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potřebovat zapsat dům do Katastru nemovitostí, přidělit mu 
číslo popisné a adresu.

3. Nově můžete postavit na své zahradě u rodinného 
 domu nebo u chaty zcela bez stavebního úřadu:
a) ploty mezi sousedy do výšky 2,0 m, 
 z jakéhokoliv materiálu (neplatí pro ploty, které  
 hraničí s veřejnými komunikacemi 
 a s veřejným prostranstvím, tam už musíte mít od  
 stavebního úřadu územní souhlas)
b) bazény do 40 m2, kůlny, sklady 
 zahradního nábytku a altány do 25 m2, skleník 
  do 40 m2 apod., vše vzdálené 
 minimálně 2 m od hranice pozemku

To nejpodstatnější se pro běžné stavebníky nezmění. Ne-
změní se lhůty, které mají správní orgány na vyřízení žádos-
tí. Ty zůstávají stejné. A množství dokladů a podkladů? To se 
změní - přibývá od ledna ještě další doklad, a tím je závazné 
stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrá-
tu města Brna.

Cílem tohoto článku není přinést vyčerpávající přehled 
změn, které novela přinese, ale poskytnout pouze základ-
ní informaci občanům o tom, co je po Novém roce čeká ve 
vztahu ke stavebnímu zákonu.

Jitka Gallová, odbor stavební a technický ÚMČ

Rozhlasová hlášení formou SMS

Vedení radnice stále hledá možnosti, jakým způsobem lépe 
informovat svoje občany. Proto přicházíme s nabídkou nechat 
si zasílat rozhlasová hlášení formou SMS zpráv. Služba je urče-
na především starším občanům, kteří nevyužívají tzv. „chytré 
telefony“ či jiné moderní technologie. Pro aktivaci služby vy-
plňte přihlášku a ústřižek zaneste na podatelnu ÚMČ Brno-Tu-
řany nebo ho zašlete naskenovaný na mail: rozhlas@turany.cz. 
Případně službu objednejte telefonicky na tel.: 545 128 211.

Radomír Vondra, starosta

SAKO se o odpad postará i o Vánocích
Společnost SAKO Brno se o  svoz směsného a  tříděného 

odpadu postará i  během vánočních a  novoročních svátků. 
Svážení odpadu v tomto období bude probíhat podle běž-
ného harmonogramu, jedinou změnou bude přesun svozu 
z pondělí 1. ledna na úterý 2. ledna a dále vždy posun o je-
den den. V praxi to znamená, že pondělní odvoz bude nahra-
zen v úterý, úterní ve středu atd.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na 
konci roku omezena jen minimálně. Uzavřená budou pouze 
o státních svátcích, tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. Navíc 
v neděli 31. prosince budou na všech sběrných střediscích 
probíhat inventury, proto nebudou v provozu.

Hledáme pracovníka údržby
Městská část Brno-Tuřany přijme do pracovního pomě-

ru na dobu neurčitou zaměstnance/zaměstnankyni na po-
zici pracovník pracovní čety. Pracovní náplní je vykonávání 
údržbářských prací na majetku, který je ve správě městské 
části, údržba vymezených ploch veřejné zeleně, komunikací 
a chodníků v k.ú. Tuřany a zabezpečení plnění dalších údrž-
bářských prací a úkolů zadaných vedením samosprávy.

Platová podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě - platová třída 5 (platový tarif od 11 390 Kč + příplat-
ky dle nařízení vlády), po zapracování průměrná mzda ko-
lem 20.000,– Kč hrubého. V rámci pracovního poměru dále 
nabízíme 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní 
připojištění, příspěvek na ošatné a dovolenou.

Požadujeme střední vzdělání s výučním listem, manuální 
zručnost, řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), samostat-
nost, flexibilitu, týmovou spolupráci a ochotu se dále vzdě-
lávat.

Předpokládaný termín nástupu je leden  2018 na hlavní 
pracovní poměr.

Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o do-
savadních zaměstnáních a odborných znalostech a doved-
nostech, zašlete e-mailem na adresu hornoch@turany.cz 
nebo doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce (obál-
ku označte heslem „výběrové řízení  – pracovník pracovní 
čety“) na adresu: Úřad městské části Brno-Tuřany, Tuřanské 
náměstí 1, 620 00 Brno.

Pro bližší informace se obracejte na pracovníka úřadu, 
pana Ing. Tomáše Hornocha, tel. 545 128 241.

Služba tísňového volání
Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zá-

jemce o  službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt 
určený seniorům a  osobám se zdravotním postižením, ze-
jména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnos-
ti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní 
indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a  nedovola-
jí se pomoci.

Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a záro-
veň místo, kde obdržíte veškeré informace je Odbor sociální 
péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formu-
lář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vy-
tisknout z webových stránek www.css.brno.cz.

pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek  8:00 – 15:00
pátek   8:00 – 12:00
Tel.:   542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail:  socioinfopoint@brno.cz

Odbor sociální péče Magistrátu města Brno

INFORMACE Z RADNICE



7

Den s integrovaným záchranným 
systémem aneb Kdo nám pomáhá?

Ve středu 7. 9. 2017 bylo pro všechny žáky prvního stup-
ně naší školy připraveno zajímavé dopoledne. Na hřišti v Ho-
láskách na děti čekali zástupci záchranářů a hasičů, aby uká-
zali, jaká je náplň práce. Byly zde vystaveny vozy záchran-
né služby i hasičů a předvedeny teoretické i praktické ukáz-
ky záchrany života. Záchranáři i hasiči vysvětlovali dětem, jak 
správně pomoci. Děti si mohly prakticky vyzkoušet uhasit 
oheň a prohlédly si vybavení hasičského vozu. Bylo jim také 
vysvětleno, jaké mají v  sanitním voze lékaři přístroje, které 
jsou nezbytné k  jejich práci. Se záchranáři žáci nacvičovali 
masáž srdce a správné provedení umělého dýchání. Dětem 
se dopoledne líbilo a s nadšením si vše rády vyzkoušely. Ne-
jen pro děti, ale i pedagogy to bylo jistě přínosné, neboť si se 
záchranáři všichni zopakovali, jak se správně zachovat v situ-
aci, kdy jde někdy i o sekundy, a to je velmi důležité.

Vedení školy děkuje panu Michalu Krátkému, který celou 
akci zorganizoval a zařídil předvedení technického zázemí. 
Poděkování patří nejen jemu, ale i panu Martinu Bačinskému 
a dalším kolegům, kteří se dětem celé dopoledne věnovali 
a obětavě, s trpělivostí odpovídali na všechny jejich otázky.

Jana Dumová, třídní učitelka 1. A

Fotbalisti z Měšťanské v akci – jak je 
neznáte

Žáci Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kra-
je navštívili ve čtvrtek 2.  11.  2017 odpoledne v  rámci výu-
ky pracovních činností zařízení pro osoby se zdravotním po-
stižením – Sdružení Veleta v Brně-Kohoutovicích. Díky paní 
předsedkyni Haně Janás Macháčkové jsme se dozvěděli, že 
mají v zařízení každoročně na podzim problém s úklidem lis-
tí v areálu domova, protože si úklid řeší svépomocí. Po doho-

dě s paní ředitelkou Küfhaberovou ze ZŠ Měšťanská, kde má 
RFA sportovní třídy, jsme měli hned jasno v tom, že s žáky 
přiložíme ruku k dílu.

Po příjezdu do Velety se nás ujala paní vedoucí Olga Ma-
tejovová, která společně s dalšími pracovníky ukázala žákům 
chod zařízení. Žáci zjistili, jaký mají klienti denní režim. Po-
dívali se do dílny, ve které se vyrábějí různé výrobky urče-
né k dalšímu prodeji. Navštívili pokoje, ve kterých bydlí stá-
lí klienti a dostali ještě mnoho dalších zajímavých informací.

Chlapci na přání jednoho z  klientů společně i  zazpíva-
li, což vzbudilo velký ohlas. Pak již následoval úklid v areá-
lu. Někteří chlapci hrabali listí, jiní ho sváželi na předem ur-
čené místo a ostatní zametali. Všichni tak společně pomáha-
li dobré věci.

„Děkujeme za vřelé přijetí a doufáme, že jsme naší malou 
pomocí ulevili zaměstnancům Velety, kteří tak mohou inves-
tovat svou energii do mnohem důležitější činnosti, kterou 
dnes a denně pro svoje klienty vykonávají,“ dodal šéftrenér 
Martin Janás.

Martin Janás

V Moravském krasu opět po roce…

Stalo se již tradicí, že žáci devátých tříd vyrážejí za pozná-
ním a získáním přírodovědných a zeměpisných znalostí pří-
mo do terénu. Letošní školní rok proto nebyl výjimkou. Ve 
čtvrtek 19. 10. cestu plnou očekávání podnikly třídy 9. ABC 
se svými třídními učiteli. Moravský kras a  jeho pohádkové 
okolí dokáže nadchnout snad každého.

Kateřinská jeskyně nás ovanula chladnějším vzduchem, 
ale při pohledu na záclony krápníků a  hlavně díky úžasné 
akustice jsme zcela roztáli.

Do Punkevních jeskyní se všichni těšili, nemohli se totiž 
dočkat projížďky lodičkou. Poté, co jsme se po prohlídce 
všech stalaktitů, stalagmitů a  stalagnátů ocitli na dně pro-
pasti Macocha (138, 5 m), se zklamání nekonalo. Plavba po 
řece Punkvě byla asi největším zážitkem. V „pekle“ nikdo ne-
vystoupil, do potápění se nám nechtělo, a tak když jsme při 
ohledání těl na souši zjistili, že ztráty nenastaly, mohli jsme 
pokračovat na Horní můstek propasti. Odvážlivci využili pře-
pravu lanovkou, většina ale dala přednost procházce lesní 
pěšinou.

Po lehkém občerstvení se opět milovníci pohybu a  pří-
rody vydali na zpáteční cestu. Slunečné počasí, nádherně 
zbarvené listy nad našimi hlavami, závěje zlaťáků podél cest, 
zkrátka podzim jak z obrazu malíře způsobily, že nikdo ne-
měl naspěch… Co říkáte? Lépe jsme si vybrat nemohli.

Eva Šipulová

ŠKOLA
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Milé překvapení první školní den 
u prvňáčků

Dne 4. 9. 2017 poprvé usedlo do školních lavic naší ško-
ly 48 prvňáčků, na které čekalo velmi milé překvapení. Slav-
nostní přivítání a malé dárečky, které byly předávány paní ře-
ditelkou B. Küfhaberovou, paní zástupkyní pro 1. stupeň M. 
Kašíkovou a třídními učitelkami J. Dumovou v 1. A a I. Střížo-
vou v 1. B, jistě děti potěšily, ale to hlavní na ně teprve čeka-
lo. Do školy za dětmi přijeli zástupci HC Komety Brno. Hrá-
či Marcel Haščák a  Michal Gulaši s  částí realizačního týmu 
dětem popřáli hodně štěstí a předali malé pozornosti. Toto 
nečekané překvapení nepotěšilo pouze děti, ale věřím, že 
i  mnohé rodiče. Všem prvňáčkům hodně štěstí a  spokoje-
nosti ve školních lavicích.

Jana Dumová, třídní učitelka 1. A

 

Opět nás baví výuka (SOLE)
Na naší škole snad nenaleznete žáka, který by neměl rád 

výuku metodou SOLE. Při této metodě zjišťujeme informace, 
zlepšujeme se ve vyjadřování a zdokonalujeme naše prezen-
tování před spolužáky.

Bohužel učebnu SOLE máme na naší škole jen jednu a vy-
střídat v ní 14 tříd tak, aby to sedělo do rozvrhu, je nemož-
né. Tak nám paní ředitelka do výuky zajistila tablety velikos-
ti velkého monitoru notebooku. Tabletů máme celkem šest. 
Před výukou srazíme k sobě dvě lavice a vytváříme pracov-
ní místo pro 4členné skupiny. Po zvonění nám vyučující roz-
dá krabice s tablety. V krabici je uložen také sešit, do které-
ho zapíšeme, kdo s tabletem v hodině pracuje. Po přihláše-
ní dostaneme zvídavé otázky. Učitel nám rozdá velké archy 
papíru, na které budeme zpracovávat informace – a může-
me začít pracovat. Všichni se musíme podílet – na zhodno-
cení důležitosti, na úpravě a tempu práce. Rozdělíme si úkoly 
a sledujeme vymezený čas k vyhledávání informací. Obvyk-
le ve skupinách pracujeme celou hodinu a následující hodi-

nu prezentujeme výsledky u tabule našim spolužákům. Poté 
mohou posluchači klást otázky k danému tématu, doplňo-
vat a  taky hodnotit. Při hodnocení jednak chválíme získa-
né informace, sehranost týmu, ale třeba i úvod a představe-
ní celé skupiny. Chválu však také provází kritika – např. sro-
zumitelnosti, hlasitosti projevu, délky prezentace či posto-
je před třídou. Velkou výhodou je prostředí naší třídy, práce 
s tabletem je jednodušší než v učebně SOLE s notebookem. 
Žáky toto pojetí výuky baví a většinou pracují. Nevýhodou je 
převážení tabletů, chystání a úklid třídy.

Tuto metodu s novými tablety využíváme zatím jen v hu-
dební výchově, ale těšíme se, že i ostatní vyučující to začnou 
využívat. Děkujeme, paní ředitelko.

Za třídu 9. B Katka Pernesová

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pondělí 2. 10. 2017 byla naše třída 1. A pozvána paní kni-
hovnicí do místní knihovny (Knihovna Jiřího Mahena v  Br-
ně-Tuřanech), kde byly přichystány zajímavé úkoly a otázky 
ověřující znalosti o knihách. Paní knihovnice Helena Florová 
takto zjistila, jak velmi šikovní žáci této třídy jsou. Z pohád-
kových knih si zavolala na pomoc princezny a  všichni žáci 
z 1. A byli pasováni na čtenáře. Teď se ještě rychle naučit číst, 
abychom se mohli začíst do zajímavých příběhů.

Jana Dumová

ŠKOLA
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Nahlédnutí do rychlíku U Lípy

Do nového školního roku 2017/2018 jsme naskočili jako 
do rozjetého vlaku. První zastávka byla na Slavnostech tu-
řanského zelí, kde jsme s velkou radostí s dětmi zase vystou-
pili a tentokrát jsme to tanečně rozjeli na písně z muzikálu 
Děti ráje. Kromě vystoupení měla mateřská škola nachysta-
nou také tvořivou dílnu pro děti, která zpestřila chvíle, kdy 
nás počasí trochu potrápilo kapkami deště. Už teď se nám 
rodí v hlavách nový nápad, čím potěšit a pobavit naše spo-
luobčany příští rok. Zanedlouho nás čekala druhá zastávka 
k příležitosti Vítání občánků, kde děti ze školky představily 
své recitační a pěvecké dovednosti a  rozdaly rodičům přá-
ní na památku.

Na třetí zastávce nás čekala jako každý rok oblíbená škol-
ková akce pro rodiče s  dětmi,Bubu den“, letos poprvé na 
nové zahradě. Zahradu jsme tematicky vyzdobili a  k  potě-
šení chutí všech přinesly šikovné maminky něco dobrého 
k  snědku. K  výzdobě po chvilce přibyly i  strašidelné dýně 
zručných dětí a jejich rodičů. Celé odpoledne se neslo v přá-
telském duchu a všichni zúčastnění si to náramně užili. Díky 
této první společné akci posílili rodiče vztahy mezi sebou, 
též se ukotvily vztahy rodičů a pedagogů MŠ a už se těšíme 
na další akce, které nás během školního roku čekají. Kromě 
akcí s rodiči mají děti každý měsíc možnost kulturního obo-
hacení v podobě naučných divadel.

V předvánočním čase jsme si společně zazpívali na setká-
ní u vánočního stromu v parku na ul. 1. května a zahájili tak 
vánoční atmosféru i v mateřské škole, kde nás čekají vánoč-
ní dílničky pro rodiče s dětmi a vánoční vystoupení dětí ne-
jen pro rodiče, ale také pro klienty v Domově pro seniory Ho-
lásecká.

Jako každý rok i  letošní dětem nabízíme nadstandartní 
činnosti v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Patří mezi 
ně tanečky ve spolupráci s TS Kometa, keramika pod vede-
ním naší paní učitelky, příprava předškolních dětí na vstup 
do základní školy Edukativně stimulační skupinky, také pod 
vedením našich paní učitelek a nově také vznikla myšlenka 
vytvořit u  dětí hravou formou pozitivní vztah k  hudbě, cit 
pro rytmus, seznámit děti s hudebními nástroji, rozvíjet ar-
tikulační schopnosti, zapojit správně dechové svalstvo a tak 
vznikl,Skřivánek“. Skřivánek si získal velký zájem u  většiny 
dětí a děkujeme paním učitelkám ze školky, že se do toho 
s  takovou chutí a  energií pustily. Staráme se nejen o  děti 
z hlediska výchovně-vzdělávacího procesu, ale také dbáme 
na příjemné prostředí, ve kterém tráví většinu času a tak pro-
story školky paní učitelky zkrášlují malbami na zdech. Snaží-
me se být aktivní po všech stránkách a od ledna se naše ma-
teřská škola stane Centrem kolegiální podpory předčtenář-
ské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Vytvořením centra 
v naší mateřské škole vznikne přínos po stránce materiální 
a také přinese nové metody a formy práce. Centrum kolegi-
ální podpory bude spočívat v pravidelném poskytování se-
minářů dalším pedagogům jiných mateřských škol v celém 
Jihomoravském kraji, které povede paní ředitelka Bc. An-
drea Bartlová a paní učitelka Klára Haluzová. Semináře bu-
dou probíhat jednou měsíčně a budou pedagogům interak-
tivní formou nabízet nové poznatky pro svou práci v oblasti 
předčtenářské gramotnosti.

První pololetí přijíždí pomalu do konečné stanice a kolek-
tiv mateřské školy přeje krásné Vánoce a v novém roce jen 
to nejlepší.

Andrea Bartlová, ředitelka mateřské školy

ŠKOLA
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Ocenění prvorepublikové legendy branné 
moci

45 let po své smrti se jeden z nejslavnějších českosloven-
ských generálů dočkal velkého ocenění. Během oslav 99. vý-
ročí vzniku Československa dne 28.  října 2017 vyznamenal 
prezident Miloš Zeman tuřanského rodáka armádního ge-
nerála Ludvíka Krejčího in memoriam nejvyšším státním vy-
znamenáním Řádem Bílého lva I. třídy za mimořádné záslu-
hy o obranu a bezpečnost státu.

Ve svém životě zažil generál Krejčí velké výhry i pády. Byl 
elitním důstojníkem československých legií v Rusku, zajišťo-
val jejich stažení do Vladivostoku a návrat do vlasti. Byl vrch-
ním velitelem československé armády, kterou výborně při-
pravil na střet s  nacisty, po okupaci byl vězněn v Terezíně, 
po válce a krátkém působení v armádě byl pak komunisty 
zbaven hodnosti i důchodu. Titul generál mu byl vrácen po-
smrtně až v roce 1990. Vždy byl velký tuřanský patriot, kaž-
doročně jezdil do Tuřan na návštěvu a přál si zde být také po-
chován.

Iva Vodáková, Marie Bolečková

Tuřanská knihovna nabízí
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny v Tuřanech pře-

ji krásný nadcházející adventní čas, radostné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho příjemných chvil ve společnosti dob-
ré knihy v roce 2018.
Výběr z  knižních novinek v  knihovně jako inspirace na 
čtení pro dlouhé zimní večery:

Beletrie pro dospělé čtenáře:
Bomann, C.: Vůně jasmínu
Boyne, J.: Chlapec na vrcholu hory
Mornštajnová, A.: Hana
Nesbo, J.: Žízeň
Třeštíková, R.: Osm
Vondruška, V.: Vzpoura goliardů
Naučná literatura pro dospělé čtenáře:
Brummer, A.: Brno účtující
David, P.: Nejkrásnější výlety na tajemná místa
Horňáková-Civade, L.: Provence jako sen
Suchá, M.: Zelená kosmetika
Taussig, P.: Neznámí hrdinové: překvapivé příběhy
Wohlleben, P.: Citový život zvířat
Beletrie pro dětské čtenáře:
Brezina, T.: Brontík. Kamarád z pravěku
Cube, K.: Deník malého minecrafťáka 2
Edgar, S.: 14 – 14 Přátelství napříč staletími
Gier, K.: Třetí stříbrná kniha snů
Lebeda, J.: Medovníček, Medulka a panenka Rózinka
Riordan, R.: Apollónův pád
Naučná literatura pro dětské čtenáře:
Fantastické experimenty v kuchyni
Dao, L.: Nečekaná přátelství
Fialová, H.: Logopedie s povídálkem
Regan, L.: Věda je úžasná
Sekaninová, Š.: Velká kniha podzemí
Zelený, P.: Příprava na státní přijímací zkoušky

Velké poděkování patří městské části Brno-Tuřany, která 
v  roce 2017 podpořila nákup nových knih do knihovny fi-
nančním příspěvkem ve výši 12 000 Kč.

Helena Florová, knihovnice

„Žijí mezi námi“ – Lucka a Terezka 
Bolečkovy

Holky Bolečkovy jsou jedenáctiletá dvojčata, chodí na ZŠ 
Měšťanskou a od 5 let zpívají a  tančí ve folklorním soubo-
ru Brněnský Valášek. Mimoto hraje ještě Terezka na kytaru 
a Lucka na housle. V  létě se s Valáškem zúčastnily Meziná-
rodního folklorního festivalu Europeáda, který se tentokrát 
konal ve finském městě Turku. Šlo už o 54. ročník tohoto fes-
tivalu a sjelo se sem 290 souborů a skupin z 26 evropských 
zemí, tedy asi 6500 účastníků.

KULTURA
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Na začátek se musím zeptat, kdo vás přivedl k folkloru 
a proč zrovna Brněnský Valášek?
K folkloru nás přivedla maminka, která našla na internetu ná-
bor do Valášku. Líbilo se jí, že se tam tancuje i zpívá a pozná-
me tradice a zvyky z Valašska, odkud maminka pochází.
Proč si myslíte, že je ve Valášku nedostatek kluků?
Asi proto, že tančíme v krojích a kluci si myslí, že soubor není 
moderní.
Já bych řekla, že to bude i  tím, že naučit se texty ve valaš-
ském nářečí není pro brněnské děti jen tak a klukům to jde 
obvykle hůř, zatímco šikovné holky jsou chváleny… I  to si 
myslím, že je může odradit.
Myslíme si, že v naší skupině jsou i kluci chváleni a všichni se 
spolu kamarádíme.
Neměly jste někdy chuť toho nechat?
Ano, bylo takové období. Když jsme začaly chodit do 1. sku-
piny souboru, nebyly jsme z přípravky zvyklé na tolik vystou-
pení a začalo toho být na nás moc. Ale teď už je to pro nás 
normální.
Jak často vlastně vystupujete?
Nejvíce vystoupení máme vždycky v  prosinci a  letos jich 
máme hodně. Budeme vystupovat poprvé v kostele na Pet-
rově. Některé měsíce vystupujeme skoro každý víkend a ně-
které měsíce máme jenom pravidelné nácviky.
Co vás v souboru nejvíc drží?
Baví nás zpívat a tancovat a ve Valášku se dá dělat oboje. Je 
tam sranda, máme tam kamarády, těšíme se na vystoupení. 
Máme moc rády výlety a vystoupení v zahraničí - jezdíme na 
Slovensko, kde přespáváme v rodinách. Na jaře jsme vystu-
povali v Jihlavě, kam jsme postoupili na celostátní přehlídku 
folklorních souborů a dostali jsme se až do finále. V létě jsme 
byli na Europeádě ve Finsku v Turku.
Z nedávné Europeády ve Finsku máte jistě spousty dojmů…
Líbila se nám celá cesta od začátku až do konce. Navštívili 
jsme i Lotyšsko, do Finska jsme pluli z Tallinnu trajektem. Na-
vštívili jsme také Helsinky. V Turku jsme skoro celý den byli 
v krojích a chodili tak i po městě. Dívali jsme se na různá vy-
stoupení, viděli jsme kroje z různých zemí, nejvíc se nám líbi-
ly kroje španělské a portugalské. Zúčastnili jsme se také slav-
nostního průvodu městem. Moc se nám líbilo, že můžeme 
reprezentovat Brněnský Valášek a Českou republiku. Na zá-

věrečné vystoupení jsme si spolu s ostatními soubory z růz-
ných zemí připravili závěrečný tanec. Celá rodina nás doma 
sledovala v přímém přenosu na internetu.
Mám radost, že děti vašeho věku těší reprezentovat Českou 
republiku a „vyvážet“ naše kulturní tradice!
Máte nějaký další sen - metu, která je spojena s  Va-
láškem?
Rády bychom jely na další Europeádu a dostaly se do vyšších 
skupin souboru.
Na závěr se zeptám, jak se vám líbí v Tuřanech?
Chodíme tady rády ven, taky do knihovny, teď i do nové haly 
na badminton. Líbí se nám, že nemusíme dojíždět do školy 
daleko autobusem.
Děkuji za rozhovor a příjemné setkání a přeji vám i Brněn-
skému Valášku hodně úspěchů a hezkých vystoupení!

Ilona Protivínská

Husův sbor Církve československé husitské
Husův sbor je místem setkání pro občany městské části Br-

no-Tuřany. Jsou to především koncerty, jejichž atmosféru pro-
stor tohoto kostela umocňuje. V tomto roce to byl Tříkrálový kon-
cert a koncert Helfertova orchestrálního sdružení. Pro adventní 
období připravujeme koncert varhanního virtuosa p. Martina 
Jakubíčka a mezzosopranistky pí. Táni Soto-Janošové. V úte-
rý 12. prosince v 17 hodin uslyšeli účastníci koncertu díla Geor-
ga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha, Giulia Caccini-
ho a dalších skladatelů.

Oblíbené jsou výtvarné dílny pro děti u příležitosti Velikonoc, 
Dne země či adventu. Před Vánocemi budeme vyrábět voňavé 
svíčky z různobarevného včelího vosku. Dílničky jsou připraveny 
na neděli 17. prosince v 15 hodin.

Tento rok proběhlo i několik přednášek, např. o Janu Ámosu 
Komenském (ke Dni učitelů), o boji Dobra a Zla, o činnosti čes-
kým misionářů v zámoří během 18. století apod. Programem pro 
děti i dospělé jsme se zapojili do Noci kostelů, při níž vystoupili 
mimo jiné i žáci ZŠ Měšťanská a HŠ Yamaha, kteří využívají Husův 
sbor i pro své besídky na závěr školního roku a před Vánocemi.

V Husově sboru se konalo i několik křtů, svateb a pohřbů.
Snažíme se udržovat Husův sbor v dobrém stavu. Letos byla 

na řadě obnova vstupního prostoru před bohoslužebným sálem. 
Za finančního přispění 20 tisíc Kč od ÚMČ Brno-Tuřany by prove-
deny nátěry, vymalování a obnova elektroinstalace. Předsálí tak 
působí přívětivým dojmem a je důstojným pietním místem. Dále 
byla provedena řada menších oprav - rekonstrukce pěti komínů, 
vyčištění studny, zatěsnění oken a dveří a další.

Naší snahou je, aby se malí i velcí návštěvníci kostela z městské 
části Brno-Tuřany, ale i z jiných míst, v Husově sboru cítili dobře, 
načerpali sílu a inspiraci a byli povzbuzení k dobrému životu. Vaší 
pozornosti doporučuji naše webové stránky www. ccshturany.cz, 
které jsou uzpůsobeny i pro komunikaci. Můžete tam napsat své 
podněty, připomínky a žádosti.

Světluše Košíčková

KULTURA



KULTURA

Støípky�letošních��tuøanských�hodù

Foto�poskytla�Eva�Chudáèková
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Katolická farnost pro občany
Podzim a začátek zimy je vždy obdobím přípravy na jedny 

z nejkrásnějších dní v roce – na vánoční svátky. Pro naši kato-
lickou farnost to bylo období ve znamení i několika pěkných 
akcí. Dne 5.  listopadu do našeho kostela zavítalo se svými 
Dušičkovými rozhovory Akademické pěvecké sdružení Mo-
ravan a  dále Miroslav Strejček, Marie Sychrová a  ze zázna-
mu Radovan Lukavský. Pro všechny přítomné to byl hlubo-
ký zážitek. Několik dní po tom pak následoval už tradiční den 
veteránů, na kterém se naše farnost také podílí tím, že jsou 
k dispozici prostory kolem kostela a kaple padlých.

Na Vánoce pak plánujeme především hraný příběh o na-
rození Ježíška v  Betlémě, který bude součástí štědrovečer-
ní bohoslužby začínající v 16 h. Tyto i další akce jsou mož-
né díky různým sponzorům a nezištným organizátorům, ale 
také díky podpoře z ÚMČ Brno-Tuřany na udržování a opra-
vy našich objektů.

Ve vánočním období jste všichni srdečně zváni na tyto bo-
hoslužby a další akce:
24. 12. Štědrý den
– dopolední mše svaté ze 4. neděle adventní v 7.30 a 10.00 h
– „dětská“ mše svatá v 16.00 h, při které naše děti a mladí 
sehrají scénku o narození Ježíše v Betlémě
– „půlnoční“ mše svatá v 22.00 h
25. 12. Hod Boží vánoční
mše svatá v 7.30 a 10.00 h
26. 12. svátek sv. Štěpána
mše svatá v 7.30 a 10.00 h
27. 12. koncert Pocta Oldřichu Navaříkovi v 16.30 h
31. 12. sv. Silvestra děkovná mše svatá v 16.00 h
1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie
mše svatá v 7.30 a 10.00 h
7. 1. Vánoční koncert skupiny Musica animae v 17.00 h

Betlémské světlo na Štědrý den si bude možné díky skau-
tům odnést z kostela v Tuřanech vždy po mši svaté a v Chr-
licích u  kapličky, v  Holáskách u  kapličky, v  Br. Ivanovicích 
u kapličky, ve Dvorskách u kapličky v 9.00 - 10.00 hod.

www.farnostturany.cz

Vánoční strom 2017
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky si Vás srdečně do-
voluje pozvat na tradiční setkání pod Vánočním stromem, 
které se uskuteční

24. 12. 2017 od 20:00 h v parku  
na ulici Požární u školy.

Srdečně zvou holaští hasiči.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BRNĚNSKÉ IVANOVICE, JAHODOVÁ 5

POZVÁNKA na

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
u HASIČSKÉ ZBROJNICE

v sobotu 23. prosince 2017

Program
16:00 hod. dílny pro děti I dospělé

18:00 hod. vánoční písničky, Betlém 

Srdečně Vás zvou hasiči Brněnské Ivanovice a děti

20. ledna 2018 Vás zveme na Hasičský bál 
v Texas Ranchi

V sobotu dne 6. 1. 2018 od 10.00 hod. se bude v naší měst-
ské části opět konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každo-
ročně pořádá Charita Česká republika.

Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo-

vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak so-
ciálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá.

U nás koledují převážně školní, ale i předškolní děti v do-
provodu dospělých. Koledníky lze rozpoznat podle oble-
čení a  podle průkazky vystavené Charitou ČR a  potvrzené 
příslušnou diecézní Charitou. Údaje na průkazu koledníka 
musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dár-
ce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci vybírají, 
bude úředně zapečetěná Městským úřadem Brno-střed. Čís-
lo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce 
je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří požádají o  dar do Tříkrálové 
sbírky, pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj 
průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové ka-
sičky, jde patrně o koledníky, kteří nekoledují pro Charitu.

Marie Bolečková

VÁNOCE
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Sbor dobrovolných hasičů Brněnské 
Ivanovice v roce 2017

Začátek roku 2017 byl kromě hasičského bálu a ostatko-
vé zábavy ve znamení příprav Druhé krajské hasičské pou-
ti v Tuřanech. I když v letošním roce přijelo méně sborů, do-
padla pouť velmi dobře. Celý přípravný kolektiv hasičů z Br-
něnských Ivanovic, Chrlic, Holásek, Slatiny a  dalších sborů 
odvedl velký kus práce.

Po krátkém oddychu se náš sbor 3. června podílel na pří-
pravě a  samotném průběhu akce Záchranáři dětem na br-
něnském výstavišti. Akci navštívilo více jak 1 000 lidí. Pro děti 
zde byla připravena celá škála soutěží, ukázek a  také prak-
tických rad záchranářů. No a sotva jsme trochu vydechli, už 
tu máme konec června a  Hasičské hody. Počasí nám přálo 
a  krojovaných párů bylo nad očekávání hojně. Tradičně se 
nám předvedly děti se svým tanečním vystoupením. Omla-
dina připravila na večerní zábavu opět překvapení v podobě 
hasičského zásahu. Prvním párem byli Terka Hrošová a Mi-
lan Dorazil.

Srpen byl jako několik posledních let ve znamení hasič-
ského tábora pro děti. V letošním roce se můžeme pochlu-

bit rekordním zájmem. Tábor jsme zakončili pobytem u na-
šich slovenských kolegů v Sobotišti. Během pátku a soboty 
se děti utkaly v hasičských disciplínách, běhu na 60 metrů, 
motání hadic na čas a dalších soutěžích. Slovenští kolegové 
pro děti přichystali bohatý program.

Začátkem záři proběhl tradiční Dětský den a  v  říjnu pak 
soutěž hasičských družstev. V prosinci nás čeká Mikulášská 
nadílka a  Rozsvícení Vánočního stromu spojené s  dílnami 
pro děti a představením vánočního příběhu Betlém.

K  celoroční činnosti dobrovolných hasičů v  Brněnských 
Ivanovicích patří pomoc při akcích MČ Tuřany, výcvik a údrž-
ba výstroje a techniky sboru, požární asistenční služby a dal-
ší činnost. Od roku 2015 máme velmi šikovné mladé hasi-
če, kteří pilně trénují tanečky a  divadlo. Velkým přínosem 
je zájem dětí o činnost v hasičském kroužku. Na podzim le-
tošního roku začal pracovat další kroužek mladých hasičů 
v  našem sboru. Členové SDH Brněnské Ivanovice se mimo 
činnosti v naší obci a domovském sboru podílí na přípravě 
a průběhu krajských akcí. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Petru Skřivánkovi, Jitce Daňkové, Martě Surmanové, Pe-
tru Pernesovi, MČ Brno-Tuřany, ing. Karlu Svobodovi a všem 
našim příznivcům a kamarádům za pomoc a podporu v naší 
činnosti. Velké díky patří členům našeho sboru, bez jejichž 
přičinění by nebyla naše činnost tak bohatá.

Zdena Jandová

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Hasičské hody Ivanovice

Dětský den

Dětský tábor
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Občané Holásek chválí
Holásky – malá obec v té naší velké městské části tvoře-

né čtyřmi obcemi. Dalo by se to přirovnat k rodině se čtyř-
mi dětmi. Tam, kde bylo více sourozenců, muselo se hod-
ně šetřit a uvážlivě rozdělovat, aby se každému dostalo rov-
ným dílem. Nemají to tedy naši zvolení zástupci na radnici 
mnohdy lehké. I přes časté nářky mnohých z nás, co by se 
vše mělo a které projekty už dávno měly být hotové, bychom 
si také mohli všímat i toho mála pozitivního, co se v Holás-
kách v současné době mění k lepšímu. Byla opravena polní 
cesta mezi ulicí Sladovnickou a V Aleji, škoda jen přerostlého 
plevele na krajnicích, který zasahuje do cesty. Budují se bez-
pečné přechody, hlavně pro žáky ZŠ na ulici Požární. V par-
ku U Potoka vyrůstá workoutové hřiště. Děje se zde toho ur-
čitě více, ale toto jsou akce, které běžný občan může pozo-
rovat. A tak by bylo vhodné naše zastupitele na radnici také 
někdy pochválit za to, že na nás v Holáskách nezapomína-
jí. Děkujeme.

Petr Waidhofer

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

Holásecká jezera
Koncem října postihla celou republiku ničivá vichřice. 

Její následky byly pro zeleň jezer skutečně devastující. Bře-
hové porosty v lokalitě Hájek u jezera Opleta jsou zcela roz-
vrácené, jsou zde vývraty a polomy starých stromů, přede-
vším přestárlých topolových porostů. Vývraty jsou zazna-
menány také v okolí jezer Strakovo, Plavecké a Ledárenské.

Stav porostů extrémně zvyšuje riziko ohrožení zdraví či 
životů lidí. Situace je natolik vážná, že vyžaduje urychlené 
řešení - odstranění vývratů a  polomů dřevin, a  to hlavně 
z bezpečnostních důvodů, protože se poškozené a zniče-

né stromy nacházejí přímo u  jediné přístupové cesty po-
dél jezer. Výstražné cedule s nápisem „Zákaz vstupu“, které 
zde umístil OŽP KÚ JMK problém neřeší. 30. října proběh-
lo z iniciativy MČ Brno-Tuřany a Spolku Čisté Tuřany jedná-
ní s příslušnými odbory Magistrátu města Brna a Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. Ze závěrů jednání vyplynu-
lo mimo jiné, že vlastníkem předmětných pozemků je sice 
město Brno, ale s přenesenou působností na MČ Brno-Tu-
řany, z čehož pro ni plyne i povinnost zajištění bezpečnosti 
dřevin. Vzhledem k omezeným finančním možnostem MČ, 
hodlá tato podle našich informací požádat MMB i KÚ JMK 
o přidělení mimořádných finančních prostředků k  likvida-
ci stromů v havarijním stavu ohrožujících bezpečnost ob-
čanů.

O  situaci na jezerech jsme písemně informovali kromě 
MČ i  Odbor životního prostředí KÚ JMK a  Odbor životní-
ho prostředí a Odbor vodního a lesního hospodářství MMB 
s požadavkem nalezení urychleného řešení.

Pokud jde o aktuální situaci revitalizace Holáseckých je-
zer, probíhá v současné době výběrové řízení na projektan-
ta dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a  sta-
vebního povolení stavby revitalizace. Zadávací dokumen-
tace na projektanta byla projednána v  investiční komi-
si a  následně odsouhlasena Radou města Brna. Následně 
bude zahájeno výběrové řízení, které bude ukončeno pod-
le předpokladů do konce ledna 2018.

Lokalita Vinohrad
V  minulém vydání Listů jsme informovali o  tom, že na 

konci června  2017 proběhla na OÚPR prezentace studie 
na zástavbu lokality Vinohrad rodinnými domky. Tato stu-
die obsahuje pestrou skladbu cca 75 rodinných domů a 25 
bytů v polyfunkčním bytovém domě. Nechybí ani veřejný 
parčík s dětským hřištěm. Studie také předkládá návrh eta-
pizace výstavby a zhodnocení nákladů na veřejná prostran-
ství a infrastrukturu, které prokazují životaschopnost toho-
to návrhu a tedy i jeho realizovatelnost z pohledu provedi-
telnosti, i jeho přijatelnost z hlediska ekonomiky.

Na jednání zástupci OÚPR navrhli vedení MČ zvážit mís-
to projednávání Regulačního plánu jiný postup, a  to zru-
šit zpracování RP, čímž by se studie stala jedinou územně 
plánovací dokumentací v  lokalitě. Na žádost MČ zástupci 
OÚPR zaslali porovnání obou možných postupů z pohledu 
jejich výhod a  nevýhod, hrozeb a  rizik, případně garance 
udržení navrhované koncepce zástavby do budoucna, tedy 
buď dopracování RP nebo studie jako jediná plánovací do-
kumentace. MČ po projednání v Radě zaslala na OUPR sta-
novisko, že trvá na zpracování formou RP ve smyslu nově 
předložené studie.

 
Lokalita U potoka
V případě této lokality jsme nezaznamenali žádnou ak-

tivitu.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Workoutové hřiště
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Domov pro seniory Holásecká obhájil 
akreditaci

Dne 22. září 2017 proběhlo v Domově pro seniory Holá-
secká reakreditační šetření hodnocení kvality a bezpečí po-
skytovaných zdravotních služeb Spojenou akreditační ko-
misí, o.p.s. Prvotní akreditační šetření proběhlo v  Domově 
v  roce 2014. Domov akreditoval jako první v České repub-
lice. Domov pro seniory Holásecká je v Jihomoravském kra-
ji jediné zařízení tohoto typu akreditované Spojenou akredi-
tační komisí, o.p.s.

Udělení akreditace našemu zařízení je pro nás ocenění 
a deklaruje, že naše práce a pracovní postupy jsou bezpečné 
pro klienty i personál a jsou v souladu s platnou legislativou. 
Akreditovaná zařízení se hlásí k trvalému sledování úrovně 
poskytované péče a jejímu průběžnému zlepšování.

Akreditace cílí zejména na standardizaci rizikových po-
stupů, jejich implementaci skrze školení, pravidelné audity 
a měření těch parametrů, které o kvalitě a bezpečí vypovída-
jí - indikátory kvality.

Vedení Domova se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšová-
ní kvality všech poskytovaných služeb. O kvalitě poskytova-
né péče o klienta se u nás „mluví každý den“. Kvalita posky-
tovaných služeb je obsažena ve strategii, v úkolech, v cílech, 
je součástí každodenního i dlouhodobého hodnocení práce 
každého zaměstnance.

Pro klienty a rodinné příslušníky je zavedený systém sig-
nálem a zárukou, že vstupují do bezpečného prostředí, kde 
jim budou veškeré služby poskytovány kvalifikovanými za-
městnanci v maximální možné kvalitě. Kvalita a bezpečí po-
skytovaných služeb je absolutní prioritou Domova pro seni-
ory Holásecká.

Mé velké poděkování patří nejen vedoucí zdravotnické-
mu úseku a staničním sestrám, ale všem zaměstnancům do-
mova. Jejich zásluhou je dlouhodobě poskytovaná kvalitní 
a bezpečná péče o naše klienty.

Mužíková Miroslava, ředitelka

Stréčko ha tetičko, pantáto ha panimámo, 
ha všeci vostatní, ha přespolní - aji z Brna

Pote hrát divadlo!
Máme krásnou Sokolovnu, ale je škoda, že se na jejím jevišti 
střídají jen cizí soubory. Ve druhé polovině letošního školní-
ho roku bychom zde proto rádi nacvičili vlastní představení.
Přijďte taky mezi nás! Ať už byste rádi hráli něco nebo na 
něco, pokud si chcete zkusit být maskérkou, inspicientem, 
osvětlovačem, výtvarníkem, choreografem nebo čímkoli ji-
ným, rádi vás mezi sebou uvítáme!
Není důležité, co umíte, důležitá je chuť!
Kdy a kde budeme zkoušet:
Zkoušky budou probíhat od 21. 2. 2018, každou středu 

ve 20:00 h na Sokolovně v sále
Jak se přihlásit?
Telefonicky na číslo 739 516 072
e-mailem na adresu zahradnickovahanka@gmail.com
sledujte nás také na facebooku: www.facebook.com/diva-
dloturzanensis

Kateřinská přehlídka
Letos na podzim proběhl již osmnáctý ročník tradiční Ka-

teřinské přehlídky ročníkových a přívlastkových vín. Podaři-
lo se zajistit vynikající vzorky od prestižních moravských vi-
nařství. Naši návštěvníci jistě ocenili možnost popovídat si 
o přechutnávaných vzorcích přímo s  jejich výrobci či mož-
nost 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 18 let za-
vedená tradice přispěje příjemnou formou k zviditelňování 
naší městské části.

Růžena Jobová

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI



17

Ohlédnutí za uplynulou sezónou na 
dostihovém závodišti Brno-Dvorska

Bylo nebylo… za devatero rovinami a  devatero JZD již 
po dlouhá léta leželo dostihové závodiště. A aby mu nebylo 
smutno, běhaly se tu třikrát do roka dostihy. Tento rok se ko-
naly v dubnu, květnu a září. A tak jako každý rok se sjeli lidé 
ze všech koutů naší malé země, především ale lidé ze zemí 
moravských.

Hned první dostihový den 22. 4. 2017 se našim domácím 
odchovancům TJ Brno-Dvorska poměrně dařilo. Potomci do-
mácí kobylky Firy své matce ostudu vůbec neudělali. Nejlé-
pe si vedl 7letý Flicker ze stáje Vymazal, který zvítězil v dosti-
hu steeplechase na 3400 metrů. Dále si výborně vedl i jeho 
4letý polobratr ryzáček Ferino v  dostihu steeplechase na 
3200 metrů v sedle s jedinou ženou v poli – Veronikou Ře-
záčovou a společnými silami doběhli jako druzí. Tento den 
byly k vidění i dvě dcery Firy – Franciska a Finés trenéra Ra-
dima Bodláka, které doběhly jako třetí a čtvrtá ve svých do-
stizích. Oba hlavní dostihy sezónní premiéry v Brně měly pří-
domek jarní, ale takové počasí rozhodně na dráze ve Dvor-
skách nepanovalo. Foukal vítr a několikrát i sprchlo, a tak to 
byl spíše den pro odborníky, než pro laickou veřejnost. Divá-
kům se představilo celkem 70 koní. Vrcholem onoho „jarní-
ho“ dne byla Jarní moravská míle na 1600m, v níž svůj talent 
potvrdila sedmiletá Quaff a v hlavním překážkovém dostihu 
svoji výbornou koncovkou soupeře rozdrtil Tripolis, který na 
brněnské dráze započal svoji super sezónu, ve které byl ve 
všech 6 dostizích na stupních vítězů.

Další dostihové a ničím nerušené odpoledne se konalo té-
měř na den přesně o měsíc později, a to 20. května. Oficiál-
ní program začal s mírným zpožděním vinou nepříjemného 
pádu v dostihu neregistrovaných koní. Nutno však dodat, že 
ačkoliv pád vypadal velmi nebezpečně, jezdkyně i kůň nako-
nec zůstali bez následků. Divákům se v devíti dostizích před-
stavilo 78 koní a v jejich sedle bylo 32 jezdců, 23 mužů a de-
vět žen. Hned v úvodním dostihu pro začínající 2leté koně 

vykouzlila úsměv na tváři klisna MAMBO velkému počtu jak 
sázejících, tak zejména syndikátu Dvorska-Vymazal, který je 
tvořen přibližně dvěma desítkami přátel od koní ze Dvor-
sk, kteří kobylku v její dostihové kariéře společně podporují. 
Ryzka Mambo svůj dostih s přehledem vyhrála. Na dráze se 
ukázali i další domácí odchovanci – 4letý Ferino opět v sedle 
s Veronikou Řezáčovou doběhl druhý. Jeho polosestra Fran-
ciska až jako pátá. Další domácí odchovankyně utrpěla pád. 
Vítězní koně z prvních jarních dostihů Quaff a Tripolis tento-
krát doběhli na třetí příčce.

Závěrečný dostihový den sezóny se uskutečnil 30.  září. 
A ač dostihy měly přídomek podzimní, počasím připomína-
ly spíše ty jarní. Celkem bylo odběhnuto devět dostihů – šest 
rovinových a tři dostihy steeplechase. Dostihů se účastnilo 
krásných 86 koní. Podzimní hlavní steeplechase dostih vy-
hrál v letošním roce poprvé startující Harry Spiers, pro neza-
svěcené překvapivě, pro ty znalé už takovým překvapením 
nebyl. Jak se říká, vyhrál si, jak chtěl. A mnozí sázející mu na 
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dálku děkovali. Rovinový vrchol sezóny na Dvorském závo-
dišti vyhrála 4letá Anshoa. Domácí koně již závěrem sezóny 
snad ztratili chuť vítězit, Finés doběhla 7. a její mladší sestřič-
ka 3letá Franciska až jako 10. Spousta trenérů a jejich koní se 
k nám každý rok vracejí a provázejí nás celou sezónou. Neji-
nak tomu je i  u  trenéra Antonína Nováka z  Malé Morávky 
v podhůří Jeseníků, který letos mimo jiné dovezl i Tripolise, 
který svoji sezónu 2017 ukončil 4. místem v dostihu steeple-
chase na 4100m. Z jara vítězná kobylka Quaff trenéra Bělky 
na podzim doběhla jako 2. v Podzimní moravské míli.

Pro malé a ještě menší byla velmi zajímavým dnem sobota 
4. června, kdy na dostihovém závodišti děti oslavily svůj Den. 
Hrály si a zpívaly, až se stoly pod nimi prohýbaly, jak padaly 
únavou. K dispozici jim byl skákací hrad, maskování obličeje 
různými malůvkami a spousta rozličných soutěží a laskomin. 
Rodiče tak byli zajisté rádi, že se děti na Mexickém dětském 
dnu vyřádily a doma spaly jako zabité.

A jako tečka na konci věty uzavřela 2. prosince naši sezónu 
plnou koňského potu Mikulášská vyjížďka. Na náš kouzelný 
plácek za devatero rovinami, devatero JZD a nesčetně pol-
ními cestami se sjeli milovníci řehtajících čtyřnohých kama-
rádů, aby společně s placatkou v kapse a svým chlupatým 
štěstím na konci otěží, zakončili jezdeckou sezónu a  spo-
lečně si vyjeli na Mohylu míru. Tam již čekaly hostesky s vo-
ňavým chlebem se sádlem… A jedlo se a pilo a dobře nám 
u toho bylo.

V příští sezóně se s Vámi těšíme opět na viděnou. AŤ NÁM 
KONĚ JDOU!!!

Gabriela Škodová

Fotbalisté v Tuřanech
Se skončenou podzimní částí fotbalové sezony 2017/2018 

jsme spokojeni. Podařilo se nám v  životaschopném chodu 
držet osm mužstev, z nichž kupříkladu A-mužstvo na podzim 
útočilo na nejvyšší pozice v I. B třídě, dorostenci se jako no-
váček v krajské soutěži rozhodně neztratili či mladší žáci bo-
jovali v mistrácích také díky chlapcům z jiné části Brna.

Áčko dospělých převzal v  létě po Markovi Balákovi, kte-
rému děkujeme za jeho obětavé trenérské služby, starono-
vý kouč Michal Dufek. Tomu se podařilo náš nejviditelnější 
celek vytáhnout před zimní pauzou na čtvrtou příčku tabul-
ky za významného unikátu: tuřanská obrana inkasovala na 
podzim nejméně branek ze všech účastníků soutěže. Nápo-

mocni této příznivé statistice byli také noví plejeři Jaroslav 
Oprchal, Filip Chalabala a Jan Vejmělka.

Ve složitější situaci se v  září a  říjnu nacházelo béč-
ko mužů, jež náleží do gesce SK Prace. Béčko mělo velmi 
úzký kádr a navíc trpělo dlouhodobým zraněním své opo-
ry Martina Niederleho. Přesto se v brněnské III. třídě pohy-
bovalo ve středu tabulky, na čemž má zásluhu i fotbalový 
navrátilec Jiří Aujeský. Třetí mančaft dospělých, starší hrá-
či, prochází zmlazovacím řezem. Jejich dresy si už navlé-
kají nižší talentované ročníky jako Lukáš Fila, Martin Kříž, 
Pavel Svačina nebo Martin Dobiáš. Není tak divu, že star-
ší hráči si v  soutěži Old Boys zatím drží pěkné bronzové 
pozice.

Velmi příjemným překvapením pro nás byli dorostenci. 
Obavy, že krajská úroveň může být nad jejich síly, byly už 
v zárodku rozptýleny a mladý kolektiv vedený Jiřím Mare-
šem, Zbyňkem Michalcem a Martinem Rajlichem si v po-
ločase sezony urval za Mikulovem a  před Pohořelicemi 
v tabulce hezký sedmý stupínek.

Po menší časové proluce jsme do mistrovských klání při-
hlásili mladší žáky. Poměrně kuriózní na tomto faktu přitom 
je, že více než polovina hochů bydlí mimo městskou část, 
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konkrétně v  Heršpicích, Komárově či Černovicích. Všichni 
kluci dohromady ovšem tvoří nadějný tým, který spoluřídí 
David Procházka. Jeho fotbalové aktivity mají mimochodem 
středoevropský rozsah, toto léto třeba David Procházka zor-
ganizoval tým dorostenců pro mezinárodní turnaj v maďar-
ském Kapošváru.

Jestliže naši mladší žáci se šťastně doplnili chlapci mimo 
zdejší čtvrť, starší přípravku naopak soužily odchody hned 
tří nadějných kluků na ambicióznější trávníky. Navzdory ci-
telnému personálnímu „odlivu“ starší přípravka ovšem fun-
guje dále. Stejně jako přípravka mladší, která „vyfasovala“ na 
podzim soupeře nejtěžšího kalibru. Třeba ale na jaře bude 
moci ml. přípravka nalézat posily v  předpřípravce, kterou 
pečlivě vychovává Martin Kratochvíl a Pavel Horáček. V druž-
stvu mají na 20 dětí, z toho je pět malých zájemkyň o kopa-
cí míč.

Za SK Tuřany Martin Horákovský
 

 

 Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.
Od posledního vydání Zpravodaje uběhlo pár měsíců 

a máme před sebou přípravu na vánoční svátky a vítání no-
vého roku 2018. Na Orlovně se toho událo docela dost, pře-
stalo cvičení žen, ale to jsem už avizoval a dosud se žádná 
cvičitelka ani cvičitel neozvali a  nenabídli zaplnit ponděl-
ní tréninkový čas. Je to škoda, tělocvična je připravena při-
jmout nové cvičence.

Teď raději něco pozitivního – rodiče s dětmi chodí a cvi-
čí, je to úterý dopoledne a zveme všechny zájemce o  toto 
cvičení, lze se dohodnout i na další termín, třeba středu, ale 
k tomu je potřeba maminku nebo i tatínka, co děti povedou. 
Určitě paní Brzobohatá předá své znalosti a pomůže s vede-
ním těchto hodin pro vaše děti.

Sauna se rozjela a  i  tam se dá najít volná kapacita pro 
osvěžení ducha a  těla. Paní Struhařová se se zájemci ráda 
domluví.

Kulturisté ti jsou spokojeni s průběhem cvičení a věřím, že 
pan Gehringer najde pro další zájemce určitě volný termín.

Společenské dění také nemůžeme opomenout, dá se říci, 
že do konce roku nejsou volné termíny na pronájem sálu. 
Velkou účast měla i Travesti show. Další chystané zábavy jsou 
také dobře připravené a určitě se budou líbit.

Stolnímu tenisu do konce první poloviny mistrovských 
zápasů zbývají tři zápasy. Nezávisle na tom si vedou všech-
na družstva dobře a žádné není v ohrožení na sestupových 
místech. Naopak družstva F a G jsou ve svých soutěžích na  
1. místě! Ostatní si udržují střed tabulky. Dne 25. 12 se usku-
teční Vánoční turnaj ve stolním tenise našich žáků a 26. 12. 
již tradiční Vánoční turnaj dospělých.

Závěrem našeho příspěvku bych vám chtěl oznámit, že 
skončil dosavadní Výkonný výbor TJ Holásky, z.s., také i reviz-
ní komise a vedení stolního tenisu. Teď ale musím dát slovo 
panu Viktorovi Klimešovi a děkuji mu za dlouhodobou spo-
lupráci ve VV.

„Chtěl bych tímto moc poděkovat celému vedení TJ Ho-

lásky, z.s., Mirkovi Vladíkovi a jeho ženě Majce za jejich dlou-
hodobou a obětavou práci. Zasadili se například za opravu 
kanalizace, výměnu střechy na skoro celé budově, výměnu 
oken a dveří, rekonstrukce podlahy v malém předsálí, výmě-
nu kotlů v  budově, rekonstrukci sauny a  další a  další. Dále 
zajišťovali veškeré kulturní dění jako plesy, zábavy, akce pro 
děti, společné akce s restaurací a další.

I přesto, že nebyly žádné problémy, našlo se několik hráčů 
stolního tenisu, kterým se to nelíbilo a považovali toto vede-
ní za „zastaralé“. Pod tímto tlakem neustálých výčitek se celý 
Výkonný výbor TJ i stolního tenisu rozhodl odstoupit.

Starý VV TJ Holásky, z.s. se dohodl dotáhnout dohodnuté 
akce do konce ledna 2018. Pokud bude zájem ze strany no-
vého vedení, rádi pomůžeme a poradíme.“

Takže teď už jen všem členům Tělovýchovné jednoty Ho-
lásky, z.s. a všem příznivcům, návštěvníkům akcí na Orlovně, 
přejeme do nového roku 2018, hodně zdraví, pohody, méně 
stresů a hodně dobré nálady.

 Na shledanou na Orlovně!
Viktor Klimeš a Miroslav Vladík

Badminton v Tuřanech
Již více jak rok je náš badmintonový oddíl součástí TJ So-

kol Brno-Tuřany. Ve sportovní hale v Tuřanech máme velmi 
dobré zázemí, tréninkové možnosti a také možnost pořádat 
turnaje pro žáky, dorost a dospělé.

Jeden takový turnaj jsme uspořádali 14. května 2017. Byl 
určen pro kategorii U-13, což jsou mladší žáci do třinácti let. 
Zúčastnilo se ho 20 chlapců a 17 dívek nejen z jižní Moravy, 
ale přijeli i hráči ze vzdálenějších koutů naší republiky.

V letošní badmintonové sezóně bychom chtěli, aby se ně-
kteří naši žáci již zúčastňovali soutěží jednotlivců a příští rok 
bychom rádi přihlásili jedno družstvo i  do soutěže žákov-
ských družstev.

Jsme oddíl s  dlouholetou tradicí. Naši dospělí hráči se 
účastní soutěže jednotlivců i  soutěže družstev, kde máme 
zastoupené tři týmy ve třech ligách. Naším cílem je, aby náš 
A-tým bojoval o postup do kvalifikace o I. ligu. Tým byl posí-
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len o kvalitní hráče a nadějné dorostence, takže ambice jsou 
ty nejvyšší. Podobné cíle máme i pro družstva dospělých „B“ 
a „C“ - bojovat o postup z IV. do III. ligy a z VI. do V. ligy.

Do budoucnosti bychom chtěli rozšířit členskou základnu 
mládeže a zařídit pro ně samostatný trénink (doposud tré-
nují společně s dospělými), aby se zvýšila jejich herní úroveň.

 Za TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany
Stanislav Jelínek

Veleúspěšný rok tanečníků z Tuřan
Letos je to již 16 let, co v naší městské části působí taneč-

ní klub DSP Kometa Brno, jehož domovem je stejnojmen-
né taneční studio Kometa na ulici Tuřanská 13. Za tuto dobu 
se taneční klub stal nejúspěšnějším klubem ČR v novodobé 
historii, což potvrzuje zisk 61 titulů Mistrů ČR. Celkem jsme 
za dobu našeho působení získali 149 medailí z  mistrovství 
ČR (61 zlatých, 49 stříbrných a  39 bronzových). Za letošní 
rok nám přibylo celkem 10 medailí, z toho 4 zlaté, a to ješ-
tě neproběhlo Mistrovství ČR družstev. To bude pořádat dne 
26. listopadu náš klub ve sportovní hale FSpS MU (universit-
ní kampus Bohunice) a věříme v zisk mnoha medailí.

V letošním roce jsme byli historicky nejúspěšnější zejmé-
na v  mezinárodním měřítku. Náš nejlepší pár David Odstr-
čil  – Tara Bohak získal na Mistrovství Evropy v  dánské Ko-
dani fantastické 4. místo v kombinaci standardních a  latin-
skoamerických tanců a  3. místo jim uniklo pouze o  2 seti-
ny bodu!!!

To ovšem nebylo letos vše! Řadu našich úspěchů více než 
dokonale doplnila mládežnická naděje Jakub Brück – Anna 
Riebauerová, kteří se na říjnovém Mistrovství světa mládeže 
v Moskvě probojovali do finále. Celkové 6. místo patří v ka-
tegorii mládeže k  novodobě nejlepšímu výsledku českého 
tanečního sportu. Tento fantastický výsledek ještě vylepšili 
svým 4. místem na mistrovství Evropy, které se konalo 11. lis-

topadu v polské Varšavě.
Za všechny komeťáky a komeťačky Davidovi s Tarou a Ku-

bovi s Aničkou prostřednictvím našeho tuřanského časopi-
su velký dík!

Díky podpoře naší radnice jsme mohli taneční soutěže 
představit i našim spoluobčanům ve sportovní hale na ulici 
Měšťanská. Uspořádali jsme celkem 4 taneční soutěže pod 
názvem Kometa Low Cost, které byly určeny zejména pro 
úplně začínající taneční páry. Každé ze soutěží se zúčast-
nilo 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, kte-
rá se uskuteční příští rok 10. – 11. března ve sportovní hale 
Masarykovy university v Brně–Bohunicích, Kamenice 5. Le-
tos tuto akci pořádáme již po 16. a  za tu dobu se zařadi-
la mezi nejlepší soutěže v Evropě. Během dvou dnů se na 
dvou halách universitního kampusu představí na 1000 ta-
nečních párů jak z ČR, tak i z téměř 40 zemí celého světa. 
Novinkou na letošním Brno Open bude Mistrovství Evro-
py v kombinaci, kde bude David s Tarou bojovat o příčky 
nejvyšší.

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-
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 webo-
vých stránkách www.tskometa.cz.

Martin Odstrčil a Jan Tománek
David Odstrčil – Tara Bohak

Jakub Brück – Anna Riebauerová s trenérem Martinem Odstrčilem
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INZERCE

VĚŘÍM, ŽE POLITICI

MUSÍ SKLÁDAT ÚČTY. 

MŮJ PRVNÍ ROK  

V SENÁTU.

Jiří Dušek

sledujte moji práci | www.rozumdosenatu.cz

Koordinuji vzdělávací aktivity 
v celém našem kraji.

Zabránil jsem další byrokracii 
zatěžující podnikatele.

Rozjel jsem projekt 
Prvňáčci v říši vědy.

Připravuji nový program  
na podporu malých firem.

Souhlasil jsem se zákazem 
liščích a norčích farem.

senátor vašeho obvodu

TJ SOKOL  BRNO-TUŘANY, ODDÍL JUDA 

provádí trvalý nábor
Tréninky:     pondělí                16:00 – 17:30 h
                     úterý                     16:00 – 17:30 h

Sokolovna Tuřany, informace na tel. 774 668 424

MALBY 14 Kč/m2 / NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus 
NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, TAPETOVÁNÍ aj. 
ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA 250 Kč
Tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz
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CHCETE	SI	SAMI	VYROBIT	BRZDOVÝ	TŘMEN?		
PŘIDEJTE	SE		

DO	NAŠEHO	TÝMU	

	

HLEDÁME	KOLEGY		
NA	RŮZNÉ	OPERÁTORSKÉ	
POZICE.	MZDA	OD	20	000,-	
DO	30	000,-	KČ.	PŘEDCHOZÍ	
ZKUŠENOSTI	NEJSOU	NUTNÉ,	
VŠE	VÁS	NAUČÍME.	

Více	informací	na	tel.	732	107	147	nebo	na	e-mailu	feramo@feramo.cz.	

d
Každý tý

en

akèní ceny
Hasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 545 232 271
Otevøeno:
po-pá 6-18h, so 6-12h www.niagara.cz

Prémiový èlen sítì

. am m í še
o . .

. t  aj v chn . .

prodej celých ryb i porcování kapøíkù
VÁNOÈNÍ VÈELÍ NÁDVOØÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na

tradièní

INZERCE
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