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Zde je přepis textu listiny: 
Ve jménu svaté a nerozdílné trojice Robert z boží milosti 

olomoucký biskup, všem kdož jsou a budou na věky, společné 
statky potvrzení listinami čerpají sílu z jejich paměti. Nechť je 
tedy zaznamenáno jak pro přítomné, tak pro budoucí, že já, 
Robert, biskup olomoucký, se souhlasem českého krále Otakara a 
jeho bratra markraběte moravského Vladislava a za přítomnosti 
velkého množství urozených obou zemí, za souhlasu p. děkana 
W.(altera) a celého konventu onoho kostela, jsem směnil 
urozenému pánu Orphanovi (Sirotkovi), synovi Gothardovu, dvě 
vesnice mého biskupství, totiž Dubravnic a Dragnic a půdu 
jednoho lánu v Dreunicke, za jeho vsi, totiž Turans a Petrovice, 
které jsou mému biskupství bližší. Aby se vpravdě tato věc mým 
následníků nebo komukoli jinému nestala důvodem sporu, 
přítomnou listinu jménem svědků, kteří zde pospolu pobývali a 
obrazem pečetí, totiž mé a kostela, natrvalo potvrzujeme, 
uchovávaje v příkazu, aby kdokoliv by tento čin použil, ať je 
proklet. Svědkové tedy jmenovitě jsou: Walterus, děkan kostela 
olomouckého, Stephanus probošt olomoucký, Wtesen kanovník, 
Wratko kanovník, Esan kanovník a arciknězi přerovské 
provincie, Isaac kanovník, Radoslaus kanovník, Andreas 
kanovník, Petrus kanovník, Radoslaus kanovník a arciděkan 
provincie olomoucké, Jakobus kanovník a magister, Sistrius 
kanovník, Boguslaus kanovník, Theodoricus kanovník, Moyses 
kanovník a arcibiskup bratislavské provincie, Sodebor kanovník, 
opat hradištský, velehradský, Sudco probošt, Jahanus, Sidon, 
Sodu kaplani markraběcí, Godeg, Radoslaus, Johanes, Blausius, 
Dobrouset, Dedus, Drugos a Andrastus probošti a vikáři 
olomouckého kostela, Banarus komoří olomoucký, Zavissc 
kastelán, Doben rychtář, Bludo, Jakobus, Rohanus, Buz, 
Dubache, Zlauta, Paulus, leníci olomouckého hradu, Radozlaus 
náš správce. Na paměť tohoto skutku ustanovujeme, aby 
komukoliv kdo by přišel do kostela v Doubravnik o svátku sv. 
Kříže, ať jak dlouho kostel stojí byly uděleny sedmidenní 
odpustky. Toto se stalo v kapitule olomoucké za přítomnosti 
svědků v r. nar. Páně 1208, indikce XI, epacta I, concurente II, 
dominicali litera E, pontificates nostri anno VII. Vata per manus 
canonici nostri Issac VII. cal. octobris. 
 
 

 
 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech 

 
V tomto roce si Tuřany připomínají 800. výročí od první písemné zmínky o Tuřanech. Na září tohoto roku připravuje MČ 

výstavu, která bude dokumentovat život v našem rodišti v minulých dobách. Také v našem zpravodaji bychom se v průběhu celého 
roku chtěli věnovat historii Tuřan a využít k tomu získaných materiálů, které se k připravované výstavě postupně shromažďují.  

 redakční rada

 

Pergamen se dvěmi kulatými pečetěmi z přírodního vosku 
(biskupa Roberta a kostela olomouckého), které jsou přivěšeny 
k pergamenu hedvábnými nitěmi purpurové barvy, je uložen 
v Archivu města Brna. 

Ing. Jan Petrás

První písemná zmínka o Tuřanech pochází z 25. září 1208, kdy v Olomouci Robert, biskup olomoucký, mění s Orfanem, 
synem Gothardovým, vsi Doubravník a Drahník a popluží v Dřevnicích za Tuřany a Petrovice; současně uděluje odpustky 
návštěvníkům kostela sv. Kříže v Doubravníku. 
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ 

Rada na 29. schůzi dne 13. 11. 2007: 
souhlasila: 

- s návrhem II. etapy rozpočtu na r. 2008 a po zapracování 
připomínek doporučuje ke schválení ZMČ 

- s pravidly hospodaření MČ pro r. 2008 a doporučuje ke schválení 
ZMČ 

- s podáním žádosti o dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu JMK na 
akci „Oslava 800. výročí první zmínky o Tuřanech“ 

- s pronájmem pozemků p.č. 17 a 18 k.ú. Br. Ivanovice (BI) 
- s nabídkou firmy Strabag na provedení opravy chodníku podél ul. 

Pratecká za 34 272 Kč 
schválila: 

- poskytnutí příspěvku 10 000 Kč Tenis. klubu Tuřany na přístavbu 
soc. zařízení a skladu  klubovny 

- nový vzor nájemní smlouvy na pronájem částí p.č. 1391 k.ú. 
Tuřany stánkovým prodejcům 

- provedení 8. části rekonstrukce radnice – opravy fasády ve dvoře, 
dokončení společenského centra a výtahu v ceně 3 936 150 Kč 
firmou DIRS Brno 

- provedení staveb. úprav v objektu Tuřanská 12 ve výši 50 000 Kč 
na náklady nájemce OS Práh 

- zakoupení diaprojektoru od firmy Dell Computer za 30 880 Kč 
- nákup lavičky do přístřešku MHD v ul. Vlčkova za 6 973 Kč vč. 

instalace 
doporučila ZMČ: 

- schválit prodej části pozemku p.č. 3530 k.ú. Tuřany společnosti 
CTP Invest, p.č. 1185 k.ú. BI společnosti SASTA CZ 

uložila: 
- Komisi dopravy a veřejného pořádku předložit návrhy na řešení 

omezení rychlosti projíždějících aut na ul. Špirkova, Sokolnická, 
Podlipná, přechod před ÚMČ, záliv zastávky MHD na ul. 
Sokolnická směrem od Sokolnic, dopravní značení na ul. Šípková, 
průjezd křižovatkou Špirkova-Hanácká 

- Komisi stavební, rozvoje a správy majetku a Komisi živ. prostředí 
navrhnout jiný způsob využití ploch zamýšlených pro prům. zónu 
Tuřany a předložit návrh na řešení využití areálu stávajícího 
koupaliště 

- ÚMČ proplacení faktury za mikulášské balíčky pro děti na akci 
pořádanou TJ Sokol Brno-Tuřany z rozpočtové skladby 3399/5194 

- ÚMČ požádat ZMB o svěření pozemku p.č. 1251/1 k.ú. BI MČ 
Brno-Tuřany 

- ÚMČ zajistit opravu havárie kanal. řadu v ul. Revoluční a požádat 
MMB o uvolnění fin. prostředků z havarij. fondu na úhradu 
nákladů 

udělila: 
- plnou moc T. Kopeckému k zastupování MČ ve sboru zástupců pro 

komplex. pozemkové úpravy v k.ú. Dvorska 
 
Rada na 30. schůzi dne 28. 11. 2007: 
souhlasila: 

- s předloženým TEZ stavby Komunikační obchvat Tuřan, 
doporučuje jeho doplnění o propojení pro pěší a cyklisty z ul. 
Karkulinova a Myslivecká na síť stávajících polních cest na opačné 
straně obchvatu tak, aby stavba v krajině nevytvořila překážku 
oddělující zastavěnou část obce od okolního prostředí 

- s nabídkou agentury RPA na zpracování žádosti o dotaci projektu 
Zvyšování bezpečnosti silničního provozu 

schválila: 
- nabídku firmy Zemako na provedení předlažeb komunikací na ul. 

Ivan. nám., ul. 1. května, Tuř. nám. za 110 100 Kč 
- poskytnutí příspěvku 4 000 Kč SDH BI na Mikulášskou besídku 

a Vánoční strom 
- pronájem pozemku p.č. 1250/1 k.ú. BI 

vzala na vědomí: 
   - pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro r. 2008 

Rada na 31. schůzi dne 12. 12. 2007: 
souhlasila: 

- s pronájmem části pozemku p.č. 2236/15 k.ú. Holásky 
- s převzetím péče o vysázené 4 ks stromů na p.č. 889/3 k.ú. Tuřany 

nesouhlasila: 
- s umístěním a povolením stavby komunikace v prodloužení ul. 

Petlákova, komunikační napojení ploch pro průmysl je dle ÚP 
plánováno z ul. Kaštanová pod areálem Managu 

projednala: 
- cenové nabídky na zpracování studie vestavby zdravotního 

střediska do podkroví budovy radnice a vybrala nabídku Ing. 
Arch. Sedláčka za 49 000 Kč, 

schválila: 
- uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce radnice, 

kterým se zvyšuje cena o 348 618 Kč (založení výtahové šachty) 
- Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona 

o svobodném přístupu k informacím pro r. 2008 
doporučila ZMČ: 

- schválit směnu pozemků p.č. 1411/3,5,8,9 ve vlastnictví města 
Brna za p.č. 1411/1 v k.ú. BI 

 
Rada na 32. schůzi dne 9. 1. 2008: 
seznámila se: 

- s návrhem Územní studie MČ Brno - Chrlice a požaduje její 
projednání v komisích dopravní, stavební a životního prostředí; 
požaduje, aby dopravní propojení mezi návrhovými plochami pro 
bydlení v MČ Chrlice a Tuřany bylo realizováno v oblasti ulic 
Chrlické a Moravské mimo stávající zástavbu novým 
komunikačním propojením. Před povolením bytové výstavby 
přednostně vyřešit nárůst dopravního zatížení odklonem mimo 
zastavěné území MČ Tuřany 

schválila: 
- zásady hospodaření MČ Brno-Tuřany a Metodiku pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, 
- podání žádosti o prodloužení termínu splnění hygienických 

požadavků v MŠ Holásecká a U Lípy Svobody 
vzala na vědomí: 

- rozhodnutí Krajské hygienické stanice o prodloužení lhůty ke 
splnění hygien. požadavků v MŠ V Aleji 

souhlasila: 
- s pronájmem části pozemku p.č. 683/6 k.ú. Holásky 

 
Zastupitelstvo na 9. zasedání dne 20. 12. 2007: 
schválilo: 

- Rozpočet a pravidla hospodaření MČ na rok 2008, pravidla pro 
Rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2008 

- rozpočtové opatření č. 15/2007 
souhlasilo: 

- s návrhem na změnu ÚpMB na části pozemku p.č. 267/23 k.ú. BI 
nesouhlasilo: 

- s návrhem na změnu územního plánu podél ul. Petlákova 
doporučilo ZMB schválit: 

- návrh na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydávají 
požární řády MČ 

- prodej části pozemku p.č. 1185 k.ú. BI 
- zřízení věcného břemene na p.č. 1743/2 k.ú. BI 
- směnu pozemků p.č. 1411/8, 1411/3, 1411/5, 1411/9 za pozemek 

p.č. 1411/1 k.ú. BI 
nedoporučilo: 

- ZMB schválit prodej pozemků p.č. 177 a 213/1 k.ú. Tuřany 
zvolilo: 

- Ing. Kamila Řádka do funkce člena Kontrolního výboru. 
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Informace pro majitele psů

Poplatky ze psů i pro rok 2008 zůstávají ve stejné výši. 
Základní sazba je 160 Kč, zvýšení poplatku za druhého 
a každého dalšího psa je + 50 %, sazba u osob pobírajících 
důchod je 80 Kč. Všichni přihlášení držitelé psů jsou povinni 
poplatek zaplatit nejpozději do konce března na pokladně 
ÚMČ. Včas nezaplacené poplatky může příslušný správce 
zvýšit až na trojnásobek. 

Dále upozorňujeme, že povinnost přihlásit psa městské 
části podle svého trvalého pobytu má jeho držitel do 15 dnů po 
jeho nabytí. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Rovněž 
odhlášení psa nebo změnu trvalého pobytu je třeba neprodleně 
nahlásit. 

Veškerou agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete 
vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany. 

Kontaktní osoba: p. Rosenbergová, tel. 545128242 
E-mail: rosenbergova@turany.cz 

Vzhledem k častým dotazům informujeme občany 
o základních cenách zemědělských pozemků pro daňové 
přiznání. 

Pro výpočet daně z nemovitostí jsou vyhláškou č. 287/2007 
Sb., s účinností od 1. 1. 2008 stanoveny základní ceny 
zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí 
v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady a trvalé travní porosty, odvozenými z bonitovaných půdně 
ekologických jednotek zemědělských pozemků. 

Pro pozemky na území městské části Brno-Tuřany jsou tyto 
ceny stanoveny takto:  

Katastrální území  průměrná základní cena 
Brněnské Ivanovice  7,04 Kč/m2 

Dvorska   8,80 Kč/m2 

Holásky   8,29 Kč/m2 
2

Průměrné základní ceny zemědělských pozemků 
pro daňové přiznání 

NOČNÍ SPOJENÍ AUTOBUSY DO DVORSK 
Vážení spoluobčané, 

v minulém vydání Listů jsem Vás informoval, že od prosince 
2007 bude v provozu noční linka do Dvorsk. Bohužel tato 
informace, která byla prezentována v Brněnském deníku po 
tiskové konferenci předsedy dopravní komise MMB, nebyla 
přesná. O vysvětlení jsme proto požádali vedoucího dopravního 
odboru DPMB pana Jana Seitla. Z jeho odpovědi cituji: 

„Součástí Projektu organizace MHD na území města Brna pro 
rok 2008 je skutečně částečné zajištění noční dopravy lokality 
Dvorska. To mělo být realizováno novou noční linkou 89 v trase 
Kníničky – Komín – Žabovřesky – Náměstí Míru – Hlavní 
nádraží – Černovická terasa – Letiště Tuřany s variantním 
ukončením  u vybraných spojů ve smyčce Dvorska. Základní 
podmínkou je však vazba na ostatní změny v provozu linek MHD 
se změnou dispozic dopravních výkonů, které umožní zavedení 
této linky. Z našeho pohledu tedy došlo k poněkud nešťastné 
mediální prezentaci tohoto řešení jako definitivního již od 
prosince 2007. Uvedené bychom rádi realizovali v období 
jarních měsíců. Pokud by však z ekonomického hlediska došlo 
k dalšímu odložení, navrhujeme alespoň nouzovou obsluhu 
lokality Dvorska jedním závlekem stávající noční linky 95 v noci 
před nepracovním dnem od spojení 1:30 hod. z Hlavního 
nádraží směr Chrlice. Podrobnější a přesnější informace však 
budeme mít k dispozici až v následujícím období. O vývoji 
situace Vás budeme samozřejmě informovat.“ 

Na závěr, prosím, omluvte nepřesnou informaci uveřejněnou 
v prosincovém vydání Listů. Snahou vedení MČ je, aby 
autobusy do Dvorsk jezdily co nejdříve. 

Ing. Miroslav Dorazil, starosta  

Rádi bychom se touto cestou vyjádřili k nejčastějším 
kritickým připomínkám, které zaznívají na téma výběhů pro 
psy.  

Zákon o místních poplatcích stanoví výši poplatků ze psů až 
na 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa, u druhého a 
každého dalšího psa může obec horní hranici  poplatku zvýšit 
až o 50 %. 

Poplatky za psy v naší městské části jsou ve srovnání 
s některými jinými městskými částmi velmi nízké (160 Kč za 
kalendářní rok). Vybrané peníze nestačí na vybudování 
oplocených výběhů pro psy vybavených speciálními nádobami 
na psí exkrementy, jejichž odstraňování bychom následně 
museli zajišťovat.  

V této souvislosti opět žádáme majitele psů, aby byli 
ohleduplní k ostatním a výkaly po svých pejscích uklízeli, a to 
i na místech, která jsou určená pro volný pohyb psů.  

V současné době slouží jako místa určená pro volný pohyb 
psů v naší městské části následující plochy: 
• plocha za sběrným střediskem odpadů při ulici 

Sladovnická, kde jsme kromě pokosu ruderálního porostu 
nechali odstranit i některé náletové keře 

• plocha  vedle sběrného střediska odpadů při ulici 
Malínská, směr k ulici Švédská 

• plocha za smyčkou  MHD na ulici Zapletalova ve 
Dvorskách 

Na všech ostatních veřejných prostranstvích musí být pes na 
vodítku, nebo mít náhubek a být pod stálým dohledem 
chovatele, který musí být schopen psa ovládat i bez vodítka. 

referát živ. prostředí

Volný pohyb psů 

 

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

životní a úrazové pojištění - penzijní fond 
 

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

Holásecká 31 – objekt zdravotního střediska 
Telefon: 603 172 948, 777 138 832 
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Ukončení provozu pobočky České spořitelny 

V roce 2008 zůstává na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města Brna 
zaveden místní poplatek za komunální 
odpad ve výši 500 Kč na poplatníka a 
splatnost poplatku je opět k termínu   
31. května 2008. Poplatková povinnost 
se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které 
jsou přihlášeny k trvalému pobytu na 
území města Brna.  

Rodiče tří a více nezaopatřených dětí 
mohou za splnění zákonných podmínek 
uplatnit osvobození od poplatkové 
povinnosti dítěte. Více informací na 
www.brno.cz/odpady. 

 
Možnosti úhrady poplatku: 
- v hotovosti 
a) po celý rok na pokladně výškové  

budovy A na Šumavské ulici č. 33 
b) od března do května na pokladně 

Magistrátu města Brna v přízemí 
budovy na Malinovského nám. 3 

- bezhotovostním převodem 
   na účet číslo: 156304/5400 
- poštovní poukázkou, 
která je k dispozici na podatelně ÚMČ. 
Variabilní symbolem při bezhotovostní 

platbě je rodné číslo. 
 
Při společných platbách za domácnost je 

nutno oznámit Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, 601 67 Brno jména a data 
narození osob, ze něž je úhrada 
provedena, a to písemně nebo 
elektronicky na odpady@brno.cz. 

 
Veškeré podrobnosti a informace je 

možno získat osobně přímo na Odd. 
správ poplatku za komunální odpad, 9. 
poschodí výškové budovy A, Šumavská 
ulice 33 v úředních hodinách, telefony 
542 174 301, 542 174 303, 542 174 304, 
písemně na drese Odboru životního 
prostředí Magistrátu města Brna, 
Kounicova 67, 601 67 Brno  

 

Společenský ples 2008 

O záměrech České spořitelny, a.s. uzavřít svoji oblastní pobočku v Brně-Tuřanech, 
jsme bohužel nebyli vedením České spořitelny informováni. Děkujeme Vám 
občanům, že jste nás na to upozornili, abychom mohli začít okamžitě jednat. 

Informovali jsme se u vedení České spořitelny, která nám své rozhodnutí potvrdila. 
Dle sdělení vedoucího pobočky v Tuřanech je k tomu vedly tři hlavní důvody: 
1. výsledky dotazníku, který byl rozdáván klientům České spořitelny v závěru 

loňského roku, 
2. nízká rentabilita této pobočky, 
3. malé prostory. 
Česká spořitelna je soukromý subjekt a není v kompetenci vedení městské části 

zachování provozu tohoto zařízení přikazovat, ale pouze s odpovědnými zástupci 
jednat. O možnostech rozšíření nebo úprav stávajících prostor nás také nikdo nikdy 
nepožádal. 

Jednání o zachování pobočky tedy již probíhají, ale zdárný výsledek se zatím 
nerýsuje. Proto jsme se rozhodli svolat na  čtvrtek 20. března 2008 besedu s občany 
za přítomnosti vedení České spořitelny, aby Vám mohli osobně vysvětlit svoje důvody 
a Vy zase vznést svoje požadavky. 

Obracíme se na Vás touto cestou s žádostí, abyste podpořili naši snahu vyjednat 
zachování provozu tuřanské pobočky České spořitelny a besedy se zúčastnili. 

 Ing. Miroslav Dorazil             Ing. Vlasta Hrdlíková 
starosta                               místostarostka 

POPLATKY 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Touto fotografií se ještě vracíme k společenskému plesu MČ, jehož návštěvníci, 
jak doufáme, se dobře bavili a byli spokojeni jak s programem, tak s bohatou 
tombolou, za kterou vděčíme sponzorům: 
AGRO Brno–Tuřany, a.s. , A.D. Josef Šedivý, s.r.o. , Ateliér malovaného hedvábí – 
Mgr. Lucie Žáková, Voda, topení, plyn – Mgr. Milan Bláha, pan Vladimír Bartl, 
COLA TRANSPORT s.r.o. – Ing. Pavel Bárta, Ing. Jiří Cejnar, DESTILA Brno, s.r.o., 
DIRS BRNO, s.r.o., paní Doležalová, ESTOP spol. s r.o., firma GROJAM, Alena 
Hodková-fyzioterapeut, Hudební škola YAMAHA, Kadeřnictví - paní Zavadilová, 
KOMFORT a.s. – stavební firma, makro Cash a Carry ČR s.r.o., Montáž a opravy el. 
zařízení – Jan Lang, paní Lespuchová, NATAREX – pan Němeček, ROTAX – 
specializovaná prodejna, ŘÍHA INTERIÉR, Stavební a inženýrská činnost – Přemysl 
Veselý, Stavební projekce-Ing. Jan Harašta, CSc., Truhlářství spol. s r. o. - Martin 
Pernes, slečna Iva Kolečková, Restaurace Orlovna – pan Veselý, SEBAK spol. s r.o. -  
Ing. Sedláček, pan Rudolf Ščuka, paní Valachová, Základní škola Měšťanská, 
ZELENINA Brno, a.s. – p. Jiří Doležal, pan Jaroslav Žvak.  

 Ing. Miroslav Dorazil             Ing. Vlasta Hrdlíková 
                                   starosta                                  místostarostka 

PEDIKÚRA  
U VÁS DOMA 

tel. 724 05 88 20 

 

Kosmetika v Tuřanech  
na zdravotním středisku 

www.kosmetika-turany.cz 
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ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI PŘI TVORBĚ KRONIKY 

 
Vážení spolubydlící v naší městské části. Již několikrát jsem prostřednictvím Listů žádala o Vaši spolupráci a nyní prosím znovu. 

Máte-li doma zajímavosti, historické informace či fotografie (dnes už je historie i včerejšek!), současné zajímavé dokumenty nebo 
chcete-li prezentovat Vaši firmu nebo činnost, kterou se zabývá vaše sdružení či organizace, podělte se s listy tuřanské kroniky. 
Oslovila jsem místní spolky (zatím tuřanské) alespoň o výroční zprávy, ale ani ty mi nejsou dodány. Věřte, že není v silách jednoho 
člověka nashromáždit dokumentaci ze všech akcí, které se konají v naší městské části. Zvláště v Holáskách a Brněnských 
Ivanovicích mi chybí nějaký ,,informátor“. 

Od loňského roku má obec povinnost vést obecní kroniku. I když se zde vede kronika již od roku 1990, tato práce nebyla vůbec 
jednoduchá. Nynější přístup a pomoc radnice jsou opravdu zodpovědné a vstřícné. Již hotové díly jsou uloženy na ÚMČ a jsou 
k nahlédnutí po dohodě pro osoby starší 18 let, pro mladší s dozorem. Ne všechny díly jsou však dotaženy do konce (chybí 
vazba,…). Díly od r. 2003 jsou již zpracovávány na PC a budou dokončeny k výročí 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech 
(září 2008). 

Pokud by tedy byl někdo ochoten dát jakýkoliv příspěvek (za jakýkoliv rok), nemusí se bát, že by o něj přišel. Vše je možné 
kopírovat. Autor bude vždy uveden. 

Vážení, připojte se k vytváření dokumentů pro Vaše děti. Jak krásně se poslouchalo vzpomínání vašich dědů či babiček, 
vzpomeňte si na poutavé vyprávění paní učitelky Bártové, listování v zápiscích Marie Havelkové Šťastné a její dcery Bohuslavy 
Šťastné, kroniku pana Kratochvíla,… ti všichni čerpali z Vás. Z Vašeho života a díla. 

Předem děkuji a těším se na spolupráci. Svoje reakce můžete sdělit na adrese: Ivana Kolečková, Pratecká 6, Brno-Tuřany nebo na 
telefon 545 219 355 nebo ichicha@seznam.cz, popřípadě na ÚMČ Brno-Tuřany.            

Ivana Kolečková

Ořechovské divadlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 17. listopadu 2007 nám zahráli "ořechovští" PAROHÁČE 

od Moliéra a Pešky. Hudba, zpěv, legrace, zajímavé kostýmy. 
Jsme rádi, že nápad naší komise zajistit pro občany divadelní 
představení ochotnických souborů byl úspěšný. Mohli jste tak 
strávit příjemný večer v sále Sokolovny. Pořadatel TJ Sokol 
Brno-Tuřany nachystal příjemné posezení a občerstvení 
v předsálí. Získané peníze (po odečtení nákladů) věnovali na 
zakoupení programu na Mikulášské besídce pro děti. 

Děkujeme za Vaši účast na obou divadlech a věříme, že se opět 
potkáme i v tomto roce. 

D. Doležalová, 
předsedkyně Komise kulturní, sportovní a volnočasových aktivit

 

Mikulášská besídka na Sokolovně 
 
Na  mikulášské besídky se děti rozhodně velmi těší, vždyť jsou 

předzvěstí blížících se nejkrásnějších svátků v roce. 
Organizování takové besídky je však mnohdy nevděčný úkol. 
Mikulášská besídka, která v prosinci pro děti proběhla na 
Sokolovně v Tuřanech, se však velmi zdařila. Atmosféra byla 
úžasná a věřím, že děti i rodiče ocenili její dobrou organizaci. Po 
celou dobu bylo na parketu vidět mnoho různých tanečních stylů 
a kreací, tančily všechny děti a vzduchem létaly balónky.  

O zábavu se postaral kouzelník Matěj Macík z Klubu 
moravských kouzelníků ze Židenic a celou besídkou provázelo 
duo klaunů BOBODIVADLA z Jihlavy. Na závěr Mikuláš 
s čertem a s andělem rozdali přítomným dětem balíček sladkostí. 
Poděkování  patří všem, kteří se na přípravě mikulášské podíleli. 

Lada Hrazdírová, komise kultur., volnočas. aktivit

Novoroční přání 
Naše redakce obdržela novoroční přání až z dalekého 

Nového Zélandu od našeho rodáka pana Jaroslava Sigmunda. 
Narodil se v domě Tuřanská 60 v roce 1927. Naši 
osmdesátníci již jistě vědí, o koho se jedná. Na připojené 
fotografii, kterou nám poslal, je jeho současná podoba. Těší 
nás, že i tak daleko se dostanou naše Listy díky paní 
Bartlové, která je panu Sigmundovi posílá. 

„Pane Sigmund, mnohokrát děkujeme za Váš dopis, těší 
nás Váš zájem a přejeme Vám hodně zdraví do dalších let.“ 

   Marie Koblížková, jménem redakční rady
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Vločka 
 

 
 

Dvořák Ondřej 
 

Padám dolů z oblaků 
a nehledím na čas. 
Za chvíli už dopadnu 
na někoho z vás. 
Jsem bílá a ledová, 
každý mě má rád. 
Děti křičí, když mě 
vidí, 
je tu Vánoc čas.  
Jak dopadnu na zem  
vlhkou, 
tak roztaji hned. 
Kapka vody ze mě je 
a je po všech snech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
 
Ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21 děkuje všem sponzorům, kteří 

svými dary obohatili dne 12.  ledna 2008 třetí školní ples. 
Jsou to: 
Zlatnictví ROTAX, Jánská 10, Brno; vedení MČ Brno-Tuřany; SEBAK – 
ing. Sedláček, Kudrnova 27, Tuřany; HŠ Yamaha Tuřany – pan  T. 
Küfhaber; Potraviny  -  pan Dvořák; Potraviny Včela – pan Medlík; FAKO  
Club – pan Černý; Cola Transport  - Ing. Bárta; Železářství  - pan Tůma; 
Řeznictví a uzenářství – pan Bubla; AGRO Brno-Tuřany; Pekárny Blansko; 
Zlatá hvězda - velkoobchod potravin, Holasice; Výroba těstovin – paní 
Pekárková – Blučina; NOWACO – mražené potraviny; Zdravá výživa – 
Ing. Chlup, Brno; MAKRO, Brno – Tuřany; Jaroměřická mlékárna; manželé 
Veselí – Orlovna Holásky; paní Valná; Prodej vajec - paní Hladíková, 
Nesovice; pan Lang, Firma Papera - kancelářské potřeby; paní Bláhová – 
keramické studio, Tuřany; Ovoce, zelenina - pan Hledík; Čistící prostředky - 
Mgr. Vaníček; MODIOS – výroba mléčných výrobků, Modřice; zaměstnanci 
ZŠ Měšťanská. 
 

 

Poděkování mateřských školek 
Děkujeme jménem dětí panu Křížovi za bezúplatnou výměnu vodovodní 

baterie, panu Živělovi za opravu venkovního obložení, Ing. Švecovi za 
bezúplatnou údržbu celé školní zahrady a panu Smutnému za opravu zámku 
u vstupních dveří. 

Marie Přichystalová,  
ředitelka MŠ U Lípy Svobody 

 
Děkujeme paní Orálkové za sladkosti do mikulášských balíčků, panu 

Čupálkovi za dřevěné dekorace, panu Petru Mlýnkovi za finanční dar na 
hračky pod vánoční stromeček a panu Romanu Navrkalovi za pokrývačské 
práce na budově mateřské školy. 

Magda Brázdová,  
MŠ V Aleji 

Městská část Brno – Tuřany a ZŠ Měšťanská 21 
vyhlašují 

u příležitosti výročí 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech 

výtvarnou soutěž pro děti I. a II. stupně 
na téma 

Bylo nebylo…  
aneb příběh z Tuřan 

Inspirací mohou být pověsti, historické události, příběhy ze současnosti 
i pohledy do budoucnosti. Na nápaditá díla libovolné plošné i 
prostorové techniky se těšíme na ZŠ do konce května. 

Vybrané práce budou veřejnosti představeny na výstavě v průběhu 
června v prostorách úřadu Městské části Brno - Tuřany. 

 

Z literárních prací žáků 8. tříd: 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
Vážení spoluobčané, 

Opět po roce se naplnil čas a dočkali jsem se Tří 
králů. Jistě i u Vás se zastavili a svojí písní Vám udělali 
radost a přispěli k Vaší sváteční pohodě. Vaše účast na 
této Tříkrálové sbírce ukazuje dobré srdce a radostnou 
ochotu pomoci potřebným. Svými dary jste přispěli do 
sbírky částkou 61 707 Kč. Děkujeme Vám všem! 

Zvláště děkuji našim skautům, kteří se vypravili 
letos i na Dvorska. Nyní bych ráda poděkovala všem 
malým i velkým koledníkům za obětavou účast na této 
sbírce. Jmenovitě to jsou: Běhálková Tereza, Buček 
Filip, Buček Ondra, Dorazil Milan, Dvořáčková 
Barbora, Dvořáčkova Lucie, Dvořáček Lukáš, Dvořáček 
Jan, Dvořáčková Kristýna, Havlát Tomáš, Hemzová 
Pavla, Hlaváček Rudolf, Kopecká Eva, Kopecká 
Markéta, Kudláčková Lenka, Kudláček Martin, 
Petrásová Marie, Podborská Iva, Richter Jan, Richter 
Jakub, Schnirchová Martina, Schnirch Pavel, Schnirch 
Petr, Skoupilová Alena, Sláma Jakub, Slámová Marcela, 
Stuchlíková Klára, Stuchlík Mikuláš, Seják Zdeněk, 
Šiprová Pavla, Šipr Vojtěch, Vlková Pavla, Volfová 
Dominika, Volfová Nikola, Vystavělová Tereza, Trlida 
Robert, Sigmundová Veronika; Ing. Jiří Buček a paní 
Krumlová Marie a Růžičková Růžena.  

Za obětavost a snahu jménem Diecézní charity Brno 
všem děkuji. 

Libuše Aujezdská 
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ČESKÉMU ZAHRÁDKÁŘSKÉMU SVAZU JE PADESÁT ROKŮ 
 

Při různých významných výročích bývá obvyklé, že se oslavence zamýšlí nad 
svojí minulostí, současností i budoucností. Nejinak je tomu i v našem případě, kdy 
si připomínáme padesáté výročí vzniku Českého zahrádkářského svazu i naší 
základní organizace v Tuřanech. 

I když hovoříme o padesáti létech, dlužno dodat, že historie zahradničení 
i pěstování rostlin sahá daleko do minulosti. Vždyť první zmínky o zahradách, 
ovocných sadech a vinné révě se objevují již v zakládajících listinách klášterů v 10. 
a 11. století. Skutečný rozkvět ovocnářství a vinařství nastal až za doby Karla IV. 
(1316 – 1378). Už tehdy učený kněz a lékař, chlumecký rodák Bartoloměj Klaret 
psal „O stromech a plodech ovocných“. 

Protože není posláním tohoto článku zkoumat historii zahrádkaření, přeneseme 
se do období ne příliš vzdáleného. V době 2. světové války byl spolkový život 
v naší zemi značně utlumen. Elán a nadšení po osvobození v roce 1945 se mimo 
jiné promítl i do obnovení a spontánní činnosti v „Jednotě zahrádkářů“. Postupně 
však byly vytvářeny podmínky pro vznik nové, celostátní organizace. K tomu 
došlo 29. září 1957, kdy byl na celostátním sjezdu v Praze ustaven 
„Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů,“ jehož přímým pokračovatelem je 
náš nynější Český zahrádkářský svaz. 

V roce 1957 tak začalo budování a formování největší zahrádkářské organizace 
v našem státě, která v době svého největšího rozmachu měla téměř půl milionů 
členů. Reakce na ustavující sjezd ČSZO nedala na sebe dlouho čekat ani 
v Tuřanech. První přihlášku s datem 25. 11. 1957 však nepodal „domorodec“, ale 
přítel Adolf Becha, který bydlel v Brně na Olomoucké ulici, ale v našem katastru 
vlastnil 18,5 arů půdy se 121 stromy, 58 keři a 60 hlavami vinné révy. Do 2. ledna 
1958 jej pak následovali Viktor Merna, Antonín Zelinka, Josef Hanzl, Petr Vondra, 
Šimon Bárta, Jan Schäfer, Jan Bartl, Jan Vašek a Jan Hověz. 

Prvním předsedou ZO byl Petr Vondra. V roce svého založení měla organizace 
45 členů, mezi kterými byli např. tehdejší předseda ObNV Brno XIII Jaroslav 
Kloc, ř. k. farář Viktor Jordán, Ferdinand Volek, Josef Fila, Antonín Podloučka a 
další. Z těch 45 členů už dnes žijí pouze dva – Jan Bartl, první jednatel, a Alois 
Javora. Od založení organizace do současnosti jí prošlo 285 členů. 

Činnost organizace byla velmi bohatá. Vždyť až do roku 1976 se současně 
s výborem a revizní komisí volil i tzv. výstavní výbor, v jehož čele byl po celou 
dobu Bořivoj Vondra a jehož posláním bylo pořádání výstav ovoce a zeleniny. 
Přítel Jan Bartl organizoval kulturní i tématicky zaměřené zájezdy – např. v roce 
1992 do Průhonic, v roce 1989 dvěma autobusy do Slušovic a do Holovous, v roce 
1992 do Tullnu v Rakousku. Až do roku 1995 byly každoročně organizovány 
Zahrádkářské věnečky pyšnící se bohatou květinovou výzdobou. Významnou 
událostí byla stavba budovy ČZS brigádnicky v tzv. akci „Z“ s pálenicí 
a moštárnou. Samozřejmostí byly odborné přednášky, společné objednávky 
brambor nebo hnojiv. 

Bohužel většina z těchto aktivit je dnes již minulostí. Závažné změny 
politických, společenských i ekonomických podmínek po roce 1989 se promítly 
i do činnosti organizace. Zastavil se příliv nových, zejména mladých členů. Dnes 
má organizace 40 členů, předsedou je Ing. Tomáš Hudec. Průměrný věk členské 
základny je 71 roků, přičemž 55 % členů je starších 70 let. Tato skutečnost 
zákonitě ovlivňuje činnost organizace, která je do jisté míry pouze udržovací. 

Také tržní zhodnocení ovoce od zahrádkářů patří minulosti, obchod nemá 
o malé dodávky zájem, výkup prakticky neexistuje. Z toho vyplývá, že dřívější 
způsob využívání zahrad se zřejmě změní. Lze předpokládat, že bude docházet 
k jejich úpravě, bude se na nich pěstovat zelenina a ovoce pouze pro rodinu 
a známé a bude se přecházet od produkčního využívání k zahradám obytným 
s pečlivě udržovaným trávníkem, krbem, odpočívadly apod. Prostě mladí nepůjdou 
ve šlépějích svých dědů a otců, ale upraví si charakter zahrádek podle podmínek 
a potřeb. 

I když – v Bavorsku již po 2. světové válce, po stabilizaci trhu, také začal trend 
přeměny užitkových zahrad v zahrady okrasné. Za půl století přestala řadě lidí 
chutnat masově pěstovaná zelenina a ovoce jednotné tzv. „supermarketové“ chuti 
a řada zahrádkářů se vrací zpět k pěstování ovoce a zeleniny. 

Proč by k tomu za půl století nemohlo dojít i u nás?! 
 

   František Purket, ZO ČZS Tuřany

V prvních dnech ledna 2008 jsme se rozloučili 
s panem doktorem Pavlem Němcem. 

Jeho odchodem se završil život člověka, jehož 
přínos pro nás, kteří jsme jej poznali podrobněji, 
i těch, kteří se s ním setkávali v ordinaci 
praktického lékaře, byl nemalý. 

Svou profesi lékaře považoval za své poslání, 
jako službu bližním. Ve svém oboru byl na vysoké 
odborné úrovni, kterou si studiem nových 
poznatků v medicíně stále zvyšoval. Není proto 
divu, že mu bylo v době „uvolnění“ v roce 1968 
nabídnuto místo na lékařské fakultě v Brně. 
Následná politická normalizace však jeho osobní 
dráhu, tak jako mnohých z nás, nasměrovala jinam.

Pro místní obyvatele byl již za své praxe 
úspěšným „rodinným lékařem“. Většinu svých 
pacientů znal od jejich prvních dnů života, poznal 
rodinné prostředí, ve kterém žili, vycházel ze 
zdravotních souvislostí několika předchozích 
generací a s využitím těchto znalostí ušetřil mnoha 
nemocným časově zdlouhavá a mnohdy 
nepříjemná vyšetření, v některých případech i 
zachránil život. Byl lékařem těla i duše. 

A nebyla to jen medicína, v níž měl hluboké 
znalosti. Vzpomeňme jen na jeho pravidelné 
osvětové zdravotní přednášky, přednášky 
vlastivědné, např. o významných osobnostech 
našich i světových dějin, na besedy 
o archeologických nálezech v našem regionu 
a mnoho dalších témat. 

Byl odvážný osobně. Jako první se  v době po 
Jaru 1968 ozval ve věci jedovatých odpadových 
skládek na našem území, do kterých celé Brno 
a okolí vyváželo i zdraví škodlivé látky. 

V době, kdy jsme zde zažívali enormní zvukovou 
devastaci od vojenských letadel, se nebál 
zorganizovat písemnou petici proti následkům 
hrozícím především novorozencům, dětem 
a mládeži. 

Pocházel ze selského rodu z Chrlic. To byl zdroj 
jeho zdravého a přímočarého způsobu jednání a 
celého jeho života. Tak jako mnoho jiných lidí 
uvažujících svým vlastním rozumem nemohl najít 
pochopení u samozvaných mocipánů v 50. letech 
minulého století. „Vysloužil“ si tím vojenskou 
službu u PTP v délce 5 roků, na které pro to, co 
všechno tam zažil, nerad vzpomínal. 

Nikdy nestál stranou dění prospěšného všem 
spoluobčanům. Proto se stal také členem místní 
samosprávy po roce 1989 a zastával funkci 
místostarosty. 

Byl zakladatelem Obecního vodního družstva 
Balbínův pramen. Podnětem pro jeho založení byla 
opět jeho zdravotní péče o obyvatelstvo. V té době 
k nám byla vodovodním řádem BVK přiváděna 
voda, která odpuzovala nejen vzhledem, ale i 
zápachem. Jeho historické znalosti o modlitebních 
procesích od Brna do poutních Tuřan kolem 
studánek s osvěžující vodou, jak je popisoval kněz 
Bohuslav Balbín, se staly základem pro jeho návrh, 
jak řešit nedostatek pitné vody pro naši MČ. 

Dr. Pavel Němec byl všestranně nadán. Velmi 
rád se aktivně věnoval hudbě. Často jsme společně 
u něho v bytě provozovali smyčcová kvarteta, 
poslouchali hudební nahrávky nebo besedovali 
o kulturních záležitostech. Jeho znalosti i v těchto 
oborech, ať již historických nebo současných, byly 
obdivuhodné. Často hrával na kůru našeho kostela. 

V doktoru Němcovi odešel intelektuální 
aristokrat. Svým životem se zařadil mezi lidi, na 
které se nezapomíná. 

JŠ
 

Za MUDr. Pavlem Němcem 
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Policie ČR OOP Brno-Komárov informuje a žádá 
V rámci projektu P1000, jehož cílem je modernizace policejních služeben a jejich 

proměna v místa důvěry a bezpečí, proběhla celková rekonstrukce budovy obvodního 
oddělení Brno-Komárov. Po nezbytné rekonstrukci prostor sloužících pro výkon 
policejních činností se koncem roku 2007 podařilo vybudovat nové vstupní prostory pro 
veřejnost s tzv. otevřenou recepcí. Ta je nyní koncipována tak, že občané přichází do 
styku s civilní pracovnicí recepce a ta buď přímo vyřizuje jejich požadavky a poskytuje 
informace nebo je nasměruje na konkrétní policisty. Recepce je vybavena novým 
nábytkem, který byl zhotoven Vězeňskou službou v prostorách věznice v Jiřicích. Dále 
je vybavena moderními technologiemi a klimatizací. Samozřejmostí je bezbariérový 
přístup a sociální zařízení pro handicapované. Pracoviště recepce vyřizuje na obvodním 
oddělení Brno-Komárov prvotní jednání s občany také telefonickou cestou. Proto 
sdělujeme číslo na recepci 974 623 661 jako kontakt na OOP Brno-Komárov. 

Žádáme občany, kteří v kritickou dobu níže uvedených případů byli svědky 
podezřelého chování či výskytu podezřelých osob a situací, nechť laskavě sdělí své 
poznatky na OOP Brno-Komárov, tel. 974623660 nebo na linku 158, případně mohou 
vhodit vzkaz do schránky důvěry umístěné na budově obvodního oddělení a tím nám 
pomohou při pátrání po neznámých pachatelích v těchto šetřeních: 
- krádež věcí z vozidla Fiat Doblo, modré  barvy, RZ: 4A9 4630, ke které došlo v 

době od 15:30 hod. do 15:35 hodin dne 
 28. 12. 2007 v Brně - Tuřanech  na ul. Malínská před domem č. 40. Pachatel 
odcizil z neuzamčeného vozu pánskou ledvinku, ve které byly  uloženy osobní 
doklady oznamovatele, dvě platební karty , dále OTP od vozu a doklad  o pojištění  
společně s CCS  kartou a  OTP a  doklad o pojištění od vozidla Opel Astra. Dosud 
neznámý pachatel tímto jednáním spáchal trestný čin neoprávněné držení platební 
karty .Při dopadení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dobu dvou let. 

- krádež věcí z vozidla Škoda Fabia, zlaté metalízy, RZ:3B40681, ke které došlo dne 
28.12.2007 v době od 16:30 hod. do 23:55 hod. na Tuřanském  nám. 34 v Brně. 
Pachatel do vozu vniknul nezjištěným způsobem, bez použití  zjevného násilí, a z 
jeho zavazadlového prostoru odcizil textilní  tašku s výkresy, písemnostmi, 
cestovním pasem,  koženkovou taškou obsahující  osobní doklady a klíče od vozidla 
Opel Astra, dálniční  známku, platební kartu  ČSOB, registrační kartu ČS, finanční 
hotovost 604 EUR a 10.000 Kč, čímž způsobil  uživateli vozu škodu v celkové  výši 
28.118 Kč. 

- krádež věcí z vozidla Škoda FAVORIT, kávové barvy,  RZ: BMS 77-40, ke které 
došlo v době od 17:00 hod. do 17:10 hod. dne 12.1.2008. Pachatel odcizil z 
neuzamčeného vozidla zaparkovaného na parkovišti před OD MAKRO Brno, ulice 
Kaštanová, dámskou černou kabelku, ve které se nacházela černá peněženka s 
finanční hotovostí 3.000 Kč, osobní doklady a mobilní telefon zn. SAMSUNG 
M300. Jednáním pachatele vznikla škoda ve výši 5.900 Kč. 

BEZPLATNÁ FINANČNÍ 
PORADNA 

 
Městská organizace Brno Svazu 
důchodců ČR je občanské sdružení 
poskytující služby seniorům a 
občanům tělesně postiženým.  
Od počátku roku 2008 zřídila 
finanční poradnu pro tělesně 
postižené občany, nositele průkazu 
ZTP a ZTP-P a pro seniory.  
 
FINANČNÍ PORADNA 
 SJEDNÁVÁ SLEVY: 
-  na pojištění nemovitosti 
    a domácnosti (sleva 10-20 %) 
-  na zákonné a havarijní pojištění 

mot.vozidel (sleva 10-20 %) 
-  na elektrickou energii (sleva při 

ročním vyúčtování 4-6 %) 
-  na benzin a naftu u vybraných 

čerpacích stanic  
(sleva 0,50 hal/litr) 

-  na služby vybraného mobilního 
operátora (sleva 30-40 %) 

-  na dodávku plynu (od března 
2008 - dosud v jednání) 

Finanční poradna je v provozu v 
Brně, Běhounská 17 každé úterý od 
13-16 hodin. Podrobnější informace 
nebo odbornou konzultaci je možné 
sjednat předem na tel. 545 575 257 
nebo mobil 721 344 323 (pracovnice 
fin. poradny), příp. na e-mailové 
adrese: 
svaz.duchodcu.brno@seznam.cz. 
 

POZVÁNKY NA AKCE 
Ekologického institutu Veronica 

 
4. března  
Setkání přátel přírodní zahrady 
Předpěstování sadby teplomilných 
zelenin a novinky o melounech s Dr. 
Slabým, MZLU a Helenou Vlašínovou 
v Literární kavárně knihkupectví 
Academia od 16.45h. 
Kde: Literární kavárna knihkupectví 
Academia, nám. Svobody 13, Brno 
 
17. března – 10. dubna 
Zajímavosti Brněnského stromu roku 
aneb co se nedostalo do finále i něco 
navíc. Výstava na níž uvidíte stromy, 
jež mají zajímavý příběh, zvláštní růst, 
zaslouží si obdiv pro to, čemu odolávají 
ve svém okolí nebo je jen krásné se na 
ně dívat... A získáte informace k anketě 
Brněnský strom roku.  
Kde: Knihovna Jiřího Mahena, 
Kobližná 4 
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AGRO Brno-Tuřany, a. s. 
Středisko těžké mechanizace hledá: 

 
Pracovníka dílen – svářeče 

Požadujeme:   
• ) svářečský průkaz Z-E1, Z-G1, Z-M1 
• )  manuální zručnost 
• )  spolupráci v týmu 

Vvýhodou:  
• )  práce na soustruhu 

 
Řidiče – strojníka 

Požadujeme:  
• ) řidičský průkaz sk. C 
• )  strojnický průkaz 
• )  manuální zručnost 
• ) spolupráci v týmu 

 
Nabízíme 

• ) možnost zaškolení, rozšíření      
kvalifikace 

• ) zázemí stabilní firmy 
• ) práci v dobrém pracovním kolektivu 
• ) náborový příspěvek 
• ) zaměstnanecké výhody 
• ) profesní rozvoj 

 
Písemné nabídky s profesním 
životopisem zasílejte na adresu: 
AGRO Brno-Tuřany, a. s.,  
stř. 340, Dvorecká 31, 620 00  Brno 
E-mail: str340_hosp@agro-turany.cz 

Výstava sukulentních rostlin
 

se koná v Zahradním centru Čtyřlístek  v Brně – Bystrci 
od 14. do 30. 3. 2008 denně od 10 do 18 hod. 

Sukulenty jsou ty rostliny, které se naučily ve svých listech 
nebo stoncích shromažďovat vodu, aby přežily sucho. Jsou to 
nenáročné a krásně bizardní kytičky z polopouští. Výborně se 
jim proto daří i v našich suchých bytech. Další výhodou 
sukulentů je jejich barevnost a bizarnost tvarů. Kromě toho 
vás nevystěhují z bytu, neb jsou to kytičky drobné a skromné. 
    

zve Jaroslav Honc 

NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO 
 

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

 
Vladimír Bartl, mobil: 602 501 890 

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

 

1. Poskytujeme psychologické ambulantní 
poradenství ve formě: individuální, 
rodinné, skupinové.  

2.  Svépomocná skupina Anonymní 
alkoholici 
Každé pondělí od 17:30 h a středu od 
18:30 h v prostorách A Klubů. Kontaktní 
osoby: Laďka 731 588 017, Marcela 
603 912 486, Šárka 776 279 91.  

3.  Krizová intervence (linka důvěry) 
545 241 301, 541 247 233, e-mail  
linkaduvery.akluby@seznam.cz,  
skype: Linka důvěry A kluby ČR.  

4.  Sociální poradenství  
Zahrnuje pomoc a podporu při řešení 
konkrétních sociálních problémů  

Kde nás najdete? 
Křenová 62a, Brno.1. patro. Tel.: 
541247233, 545 241 300, 603 487 867 
E-mail: akluby@seznam.cz, bližší 
informace na www.akluby.cz 
Pracovní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 h

A KLUBY ČR, o.p.s. - A Poradna 
Poradenství pro lidi, kteří pociťují, že mají problém s konzuma- 
cí alkoholu, poradenství a pomoc rodinám ohroženým alkoho- 
lismem. Služby jsou poskytovány v Brně a zdarma.
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SK TUŘANY 

Mimořádného úspěchu dosáhli tuřanští fotbaloví benjamínci 
na halovém turnaji v Líšni. Na stříbrnou neděli zde v silné a 
početné konkurenci vybojovali ty nejcennější medaile, když si 
statečně a s vervou poradili i s takovými slovutnými soupeři, 
jakými jsou Vítkovice nebo 1.FC Brno. Konečné pořadí po 
dvou základních skupinách a finálové části vypadalo 
následovně: 1. Tuřany, 2. 1.FC Brno, 3. Konice, 4. Líšeň B, 5. 
Vítkovice, 6. Líšeň A, 7. 1.FC Brno dívky, 8. MS Brno, 9. 
Šlapanice a 10. Mohelnice. Našim zlatým borcům a borkyním 
blahopřejeme a pevně doufáme, že budou porážet Vítkovice a 
1.FC Brno třeba i za patnáct let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V horní řadě stojí zleva: Vojtěch Vondruška, Vojtěch Červík, Jakub Kopic a 
Vítězslav Vysloužil. V dolní řadě klečí zleva: Michal Mrázek, Kristýna 
Klossová, Sabina Dvořáková a Michal Černý. Před nimi leží Jiří Sedlák. Na 
snímku chybí dlouhým kláním unavený Karel Kloss a mezi opory týmu by 
jistě patřil tou dobou nemocný Jakub Zbitek.  

 
Za SK Martin Horákovský 

TJ Holásky informuje 

Skončil docela úspěšně rok 2007, opravili jsme střechu –
zatékalo, částečně se opravila kanalizace – bude se 
pokračovat, ale hlavně se daří sportovnímu a společenskému 
vyžití na „Orlovně“. Rozšířilo se cvičení rodičů s dětmi, velmi 
solidně jsou obsazeny další cvičení ať žen,  nebo stolního 
tenisu a kulturistiky. 

Ve stolním tenisu došlo k velké reorganizaci soutěží 
družstev, naše družstva se udržela. Tyto soutěže jsou nyní na 
mnohem vyšší úrovni a bojujeme o udržení dosažených postů 
a umístění. Vydařil se vánoční turnaj stolních tenistů, byla 
velmi slušná účast. Pár čísel a jmen z výsledků. 
Junioři – jednotlivci:  

1. Pham Marek, 2. Gabrhel Lukáš, 3. Cwik Jan 
Dvojice:  

1. Cwik – Bláha, 2. Gabrhel – Neužil, 3. Pham – Vyskočil 
Dospělí – pro velkou účast – 21 přihlášených (z toho 4 
přespolní a 1 z Německa) – hrály jen jednotlivci:  

1. Javůrek Tomáš, 2. Lužný  Jiří, 3. Javůrek Leoš 
Všem zúčastněným patří poděkování za účast a popřání 

dalších dobrých úspěchů. 
V oblasti kulturistiky, která spočívá v kondičním cvičení, 

zpevnění a tvarování těla, udržování fyzické kondice, máme 
pěkné výsledky, které ale nedokážeme zúročit v závodní 
činnosti, i když jsme v evidenci Svazu kulturistiky ČR. 

Organizace společenského vyžití spolu s MČ Brno-Tuřany, 
základní školou i dalšími organizacemi byly dobře navštívěny 
a probíhaly k vzájemné spokojenosti. 

Věříme, že i rok 2008 bude probíhat na dobré úrovni, za 
velké účasti cvičenců i příznivců TJ Holásky a všem přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v následujícím období. 

Výbor TJ Holásky 

Koupím garáž na ul. Závětrná. Tel. 732 161 758 

Koupím rodinný dům v lokalitě Brno-Tuřany a okolí. 
Platba hotově. 

Přímý zájemce. Tel. 776 206 702. 


