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Co dál se zdravotním střediskem?
Jak si určitě drtivá většina obyvatel všimla, v prostoru bezprostředně za zdravotním střediskem na ulici Holásecká vyrůstá
nový domov důchodců. Termín dokončení v lednu 2009 se blíží
a s tímto termínem je stále aktuálnější otázka, co bude dále
s budovou zdravotního střediska. Nabízí se několik možností
řešení.
První možností je zachování budovy na stávajícím místě bez
zásadní rekonstrukce. Chátrající budova v těsné blízkosti nového domova důchodců, navíc energeticky zcela nevyhovující,
není nic, čím by se mohla městská část Brno–Tuřany, která má
budovu svěřenu, chlubit. Je sice možné i nadále budovu „udržovat v chátrání“, dlouhodobě je však situace neúnosná jak pro
vlastníka, tak i pro uživatele (nájemce).
Dle odborného posudku z roku 2001 by však nutná zásadní
rekonstrukce celého objektu v současných cenách stála cca
32 mil. Kč (včetně DPH). Částka za případnou rekonstrukci je
na první pohled nesmyslná a dal by se za ni postavit úplně nový
objekt.
Možnost umístění zdravotního střediska v přízemí domova
důchodců v současnosti již bohužel také nepřipadá v úvahu.
Pokud však chceme i nadále zachovat prostory pro lékaře
v naší městské části v objektech patřících městu, mnoho alternativ v současnosti nemáme. Jednou z možností (i když ne
úplně ideální) je využít prostory v podkroví radnice, které budou od května tohoto roku přístupné nově vybudovaným výtahem. Reálnost umístění zdravotního střediska v podkroví radnice proto dala Rada MČ prověřit studií, která bude dokončena
v březnu. Pokud studie potvrdí reálnost umístění zdravotního
střediska v podkroví radnice, budou zahájena jednání
s případnými nájemci o ochotě přemístit své ordinace do nových prostor a s městem o přidělení finančních prostředků.
Cesta od zpracování projektové dokumentace přes vydání stavebního povolení, sehnání potřebných finančních prostředků až
k realizaci je ale opravdu dlouhá a složitá.
Pokud nebude tato varianta z nějakého důvodu reálná, bude
jakékoliv jiné řešení obtížné. Dalšími objekty v majetku města
jsou v současnosti již pouze dům na Tuřanském náměstí 3 (stávající pekárna a pobočka České spořitelny), dlouhodobě pronajatý objekt Tuřanská 12 (Sdružení Práh) a dále pak již jen budovy mateřských škol a základní školy.
Další možnou variantou je ta, že pokud budou lékaři časem
nespokojeni se stávajícími prostorami ve stávajícím objektu
zdravotního střediska, mohou situaci řešit i pronájmem jiných
vhodných prostor od soukromých vlastníků, popřípadě výstavbou vlastní ordinace, tak jak tuto situaci řeší lékaři v jiných
městských částech.
Vzhledem ke složitosti a citlivosti celého problému, který
doposud nebyl nikým řešen, se obracíme na občany naší MČ,
aby nám svými nápady a podněty pomohli zachovat stávající
úroveň zdravotní péče, na jakou jsme doposud zvyklí.
Ing. Miroslav Dorazil, starosta
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VZPOMÍNKA
VLADIMÍR B ARTL
15. 7. 1955 – 11. 3. 2008
Dne 19. března tohoto roku
jsme se naposledy rozloučili
s panem
Vladimírem Bartlem.
Ve volbách na podzim roku
2006 mu občané dali důvěru a
zvolili ho do zastupitelstva naší
MČ.

„Mám zájem budovat naši společnou městskou část, za
kterou se nebudeme stydět. Nelze připustit, aby nás Brno
jen přehlíželo, ale aby dostálo svých slibů investic, které
nám léta dluží a tím zlepšilo naši občanskou vybavenost ve
všech směrech.“ To bylo jeho volební heslo a jím se také
doopravdy ve svém, bohužel, krátkém volebním období plně
řídil.
Byl členem Zastupitelstva a Rady městské části BrnoTuřany a předsedou Komise dopravní a veřejného pořádku.
Ležela mu na srdci nejen projíždějící těžká kamionová
doprava, ohrožení zdraví občanů i dětí v souvislosti
s leteckou dopravou a pořádáním vojenských leteckých
přehlídek, dosud neuskutečněné odkanalizování všech ulic,
nebyly mu lhostejné ani ostatní problémy naší městské
části, v poslední době ani kauza spořitelny v Tuřanech.
Aktivním nebyl jen ve veřejných funkcích, ale i v TJ Sokol Brno-Tuřany.
Čest jeho památce!

800 let od první písemné
zmínky o Tuřanech
V minulém čísle Listů byla otištěna listina z roku 1208, ve
které jsou poprvé zmíněny Tuřany, a také překlad této listiny.
K první písemné zmínce o Tuřanech patří také kritický rozbor
předmětné listiny, který před 50 roky vypracoval dr. Jaroslav
Vodička a také několik vět o hlavních protagonistech směny
pozemků – Robertovi, biskupu olomouckému a Orfanovi, synu
Gotharda, jak je zaznamenala Marie Havelková-Šťastná v roce
1968 a jak je dnes zmiňují na některých webových stránkách.
V rámci cyklu k tomuto výročí jsme připojili několik fotografií – pohlednic dokumentujících, jak vypadaly Tuřany dříve.
Pokračování na str. 3

Ing. Jan Petrás
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VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ
Rada na 33. schůzi dne 14. 1. 2008:
souhlasila:
- s pokácením havarijního stromu na
pozemku p.č. 1449 v k.ú. Br. Ivanovice Ing. Milošem Gärtnerem za cenu
do 10 000 Kč
Rada na 34. schůzi dne 23. 1. 2008:
schválila:
- poskytnutí dotace 10 000 Kč
Knihovně Jiřího Mahena v Tuřanech
na nákup knih
- poskytnutí dotace 5 000 Kč Moravskému rybářskému svazu na zajištění
dětských rybář. závodů O zlatou udici 24. 5. 2008
- poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Holásky ve výši 5 000
Kč na zajištění tradičních Holáseckých ostatků 2008
- poskytnutí dotace 5 000 Kč TJ Sokol
Brno-Tuřany na zajištění Tuřanských
vostatků 2008
- předložení návrhu na ocenění pedagog. pracovnice PhDr. Boženy Küfhaberové, PhD., ředitelky ZŠ, Radě
města Brna v kategorii výrazná pedagogická osobnost roku
- uzavření smlouvy s firmou SITEL na
rozšíření elektronické zabezpečovací
signalizace pro společenské centrum
radnice v ceně 49 807 Kč
- uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu zdravotního
střediska Holásecká 31 s nájemce
spol. WEDO
Rada na 35. schůzi dne 6. 2. 2008:
uložila ÚMČ:
- zajistit nabídky na zpracování projektové dokumentace na přeložku telekomunikačního kabelu a požádat OD
MMB o vydání stavebního povolení
na vybudování chodníku podél komunikace Kaštanová
- požádat Zastupitelstvo města Brna
o odnětí svěřeného nemovitého majetku (pozemků p.č. 891, 892, 893 a
894/1 a objektu na pozemku p.č. Tuřanská 12, který je pronajat Sdružení
Práh) ze správy MČ
- podat žádost na Odbor dispozic
s majetkem MMB na vynětí bytového domu Pastevní 1 ze Seznamu domů doporučených k prodeji
schválila:
- umístění odkládacích schránek České
pošty k plotu sběrného střediska Sladovnická a na okraj pozemku p.č.
137 k.ú. Holásky na náklady České
pošty
- nabídku Ing. Jana Harašty na vypracování pasportu a stavebně technického průzkumu budovy MŠ U Lípy
Svobody v ceně 27 370 Kč
- žádost MVDr. Simony Müllerové
o postavení překážek pro výcvik psů
ve výběhu pro psy za ulicí Malínskou
na náklady žadatelky
- uspořádání basketbalového turnaje
o Bachmačský pohár dne 6. 3. 2008
v Sokolovně na Hanácké ul.

souhlasila:
- s pronájmem částí pozemku p.č.
3500/1, 3501/1 k.ú. Tuřany a 231/1
k.ú. Br. Ivanovice společnosti OHL
ŽS z úrovně města
Rada na 36. schůzi dne 20. 2. 2008:
schválila:
- cenovou nabídku Jana Langa na
odstranění závad zjištěných při revizi
elektroinstalace v tělocvičně v ZŠ
Požární 1 za cenu 20 000 Kč
doporučila ZMČ:
- schválit Statut výborů Zastupitelstva
MČ Brno-Tuřany
uložila ÚMČ:
- požádat Zastupitelstvo města Brna
o udělení čestného občanství města
Brna plukovníku v.v. Emilu Bočkovi
– bývalému příslušníkovi královského letectva Velké Británie RAF, rodákovi z Tuřan a schválila udělení
Pamětního listu městské části BrnoTuřany plk.v.v. Emilu Bočkovi
vzala na vědomí:
- rozhodnutí Krajské hygien. stanice
o prodloužení lhůty ke splnění hygienických požadavků v MŠ U Lípy
Svobody do 30.12. 2009 a v MŠ Holásecká 11 do 31. 12. 2008
neměla připomínky:
- k návrhu novely obecně závazné
vyhl. města Brna o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních, nestanovila místa, na kterých by měla být veřejná produkce
hudby upravena
Rada na 37. schůzi dne 28. 2. 2008:
schválila:
- nabídku firmy Atelier DAP na zpracování projektové dokumentace na
rozšíření školní kuchyně - jídelny ZŠ
Měšťanská 21 v ceně 224 910 Kč,
- uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě
o dílo Rekonstrukce radnice MČ Brno-Tuřany II. Etapa, kterým se zvyšuje cena o 1 162 473 Kč (společenské centrum, fasáda do dvora a výtah)
Rada na 38. schůzi dne 5. 3. 2008:
schválila:
- nabídku realitní kanceláře DDK

Bohemia na zprostředkování pronájmu nebytových prostor v objektu
MŠ Zapletalova
- nabídku firmy Martin Minks na péči
o veřejná prostranství smluvně neošetřená (údržba ploch, řezy a sanace
stromů, odstraňování nežádoucícch
dřevin apod.)
- podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na výstroj, výzbroj a
techniku z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 226 628 Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
zřízených MČ
- objednávku na zhotovení ručně na
pergamenu psané faksimile historické listiny z 25.9.1208 s nejstarší
zmínkou o Tuřanech vč. dvou pečetí
v ceně do 10 000 Kč u Mgr. Márie
Glejdurové, Adamov.
neměla připomínky
- k aktualizaci TEZ investice Rekultivace staré ekologické zátěže skládky
Černovice-Tuřany
Zastupitelstvo na 10. zasedání
dne 28. 2. 2008:
schválilo:
- Statut výborů zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany
nedoporučilo:
- Statutárnímu městu Brno schválit
prodej pozemku – p.č. 2406 k.ú. Holásky společnosti FROTON – PLUS,
spol. s r. o., prodej pozemku p.č.
299/2 k.ú. Br. Ivanovice
uložilo:
- starostovi
vyvolat
jednání
s příslušnými odbory MMB o nápravě stavu komunikací (pro automobily i pěší) před zdravotním střediskem a vymezení parkovacích míst
pro návštěvníky (ne pracovníky
stavby).
Starosta odpovídal na dotazy občanů
týkající se komunikace v prodloužení
ul. Petlákova, kanalizace na ul. Uhýrkova, zimní údržbě komunikací, zdravotního střediska, ukončení činnosti
pobočky ČS, situace na křižovatce
Popelova-Kaštanová.

- - - - - - Zveme Vás - - - - - 27. 4. 2008 (neděle)

Divadelní představení v 18 hodin na Sokolovně

11. 5. 2008 (neděle)

Oslava Dne matek v 15 hodin na Orlovně

25. 5. 2008 (neděle)

Den dětí na letišti v rámci akcí Brno – město
uprostřed Evropy

31. 5. 2008 (sobota)
7. 6. 2008 (sobota)
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Den dětí ve Dvorskách
Den dětí na Sokolovně v Tuřanech
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Kritický rozbor listiny s první zmínkou o Tuřanech
1. Obě pečeti byly sňaty z jiné listiny, původně přivěšeny na
pergamenových proužcích, jejichž zbytky jsou uvnitř obou
pečetí. Na okrajích pečetí stopy po rozříznutí a opětném
slepení.
2. Listina psána rukou velmi příbuznou ruce, která psala
evidentně falešnou listinu krále Přemysla I. pro Štěpána
z Medlova, hlásící se k 27. dubnu 1218, avšak zhotovenou
v klášteře dvoubravnickém někdy mezi 27. červencem 1228
a 29. červencem 1235. Ruka naší listiny je však ještě o něco
mladší, i když ze stejné školy.
3. 25. září 1208 neexistoval v Doubravníku ještě ani kostel ani
klášter. Klášter nemohl být bez kostela. Klášter doložen
poprvé 8. června 1231, a to s kostelem sv. Františka
(z Assisi), který byl svatořečen teprve 16. července 1228.
Naposled doložen kostel sv. Františka 23. února 1233. Kostel
sv. Kříže doložen bezpečně teprve 17. dubna 1282 (listina
s datem 29. července 1238, která uvádí rovněž kostel sv.
Kříže, je falsum z doby mezi 5. červencem 1258 a 18.
lednem 1298). Změna zasvěcení kostela udála se tedy někdy
mezi 23. únorem 1233 a 17. dubnem 1282. Jelikož falsum na
jméno biskupa Roberta mohlo vzniknout nejspíše až po jeho
smrti († 17.10.1240) a podle písma je blízké ruce, která psala
falsum datované 27. dubna 1218 (viz výše odst. 2), byla
napsána listina s datem 25. září 1208 asi ve 40., nejpozději
v 50. letech 13. století, a to v klášteře doubravnickém.
4. Ve falešné listině s datem 25. září 1208 je hlavní jádro listiny
převzato nepochybně z pravé listiny (včetně data), falešné je
však udělení odpustků na svátek sv. Kříže. Důvod vzniku
falsa: hmotné výhody, které působil klášteru zvýšený příliv
návštěvníků kostela o svátku sv. Kříže, kdy byly vyhlášeny
odpustky (zejména almužny a dary hříšníků).

Pohled na Tuřany

Olomoucký biskup Robert
Robert von England byl původem patrně Angličan.
Olomouckým biskupem byl v letech 1201 – 1240, před tím byl
převorem cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku
K hodnosti biskupa mu dopomohl jeho úzký vztah ke králi
Přemyslu Otakaru I. Biskup Robert byl královým rádcem
a důvěrníkem,
panovník
jej
pověřoval
důležitými
diplomatickými úkoly, například vedením poselství k papeži
ve věci královy manželské pře. Biskup byl také spisovatelem,
mj. je znám jeho odvážný komentář k Šalomounově písni.
Jeho přičiněním získala olomoucká kapitula roku 1207 právo
svobodně volit biskupa. Robert proslul svým spíše
dvořanským než kněžským chováním, zvláště rytířskou
službou světským dámám, což bylo pochopitelně terčem
kritiky jeho politických odpůrců. Četné spory biskupa
s Římem nakonec vyústily roku 1235 v jeho nucenou
rezignaci.
Do dějin Olomouce se zapsal nejen výše uvedenými činy, ale
také přestavbou dómu a biskupského sídla po požáru roku
1204.

10. března 1958, Dr. Jaroslav Vodička

Štěpán, syn Gothardův
(podle Marie Havelkové-Šťastné)

Vrby v parku

Datum vydání pohlednice 1. 8. 1914
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Dle nejstarších zpráv náležely Tuřany panskému rodu
z Medlova či Pernšteina. Štěpán (Ofrán), syn Gotharda,
praotce pánů z Pernsteina, vyměnil za Tuřany a Petrovice
25. září 1208 vesnice Doubravník a Drahnice a popluží
v Dřevnicích od olomouckého biskupa Roberta (1201-1240),
rodem z Anglie. Štěpán z Medlova žil v době panování krále
Přemysla Otakara I. a za vlády markraběte Vladislava
Jindřicha na Moravě v letech 1203-1238 a podepisoval se
z Medlova. V listině z r. 1280 nazýván je „šlechetný muž
Štěpán, syn Gothardův, roku 1218 nazývá jej markrabě
Vladislav „baronem“ a v listině z roku 1233, týkající se
kláštera doubravického, jmenuje ho biskup Robert „mužem
velmi vznešeným“, „vir nobilissimus“.
Štěpán z Medlova byl purkrabím na zeměpanském hradě
Děvíně u Mikulova, tehdy důležitým obranným místem proti
Rakousům. Roku 1218 slove sice Štěpán z Medlova
purkrabím na Mikulově, ale dotyčný list jest složen později,
kdežto Mikulov byl předtím místem na panství.
Roku 1220 je Štěpán z Medlova nazýván purkrabím
děvickým. Roku 1220 založil klášter Augustiniánů
v Doubravníku. Roku 1223 je připomínán naposled v hodnosti
purkrabího děvického.
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ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2008

Blokové čištění během roku 2008
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova,
Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Střížova, Šípkova, Tuřanské nám., Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá
Termíny: 5. 6. , 7. 8., 2. 10.
Blok č. 2
Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, Kudrnova,
Malínská, Měšťanská, Švédská, U Lesíčka, U Potoka, Uhýr-

kova, V Pískách, Vyšehradská, Zezulova
Termíny: 12. 6., 14. 8., 9. 10.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Písečná, Prodloužená, Saidová, Sladovnická, U Lípy Svobody, V Tišině, Votroubkova, Zahrádky, Závětrná
Termíny: 19. 6., 21. 8., 16. 10.

ZáKos během roku 2008
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná
- hlavní, Popelova, Požární, Pratecká, Průmyslová – část od
potoka, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova,
Tuřanská, ul. 1. května, V Aleji, Vinohradská, Zapletalova
Termíny: 24. 6., 25. 6., 26. 6.
18. 8., 19. 8., 20. 8.
13. 10., 14. 10., 15. 10.

Blokové čištění po zimním období
proběhne v následujících termínech:
Blok č. 1
Termín: 10. 4. 2008
Blok č. 2
Termín: 17. 4. 2008
Blok č. 3
Termín: 24. 4. 2008
ZáKoS po zimním období - čištění zabezpečí BKOM.

ODTAHOVÁ FIRMA
PRO ROK 2008
Firma Černý s odtahovou plochou Slatina, Drážní 9, areál firmy
K. Holoubek
Tel.: 548217484, 602737673 Fax: 548219156
Výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°°hodin
Odtahová firma nahlašuje odtažení vozidla na číslo 158.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V MĚSTĚ BRNĚ
Kolem třídění odpadů v městě Brně stále kolují nejasnosti.
V ulicích běžně najdete kontejnery na papír (modré), na barevné a bílé sklo (zelené a bílé) a na PET lahve (žluté). Do kontejnerů na PET lahve patří skutečně jen známé plastové láhve od
nápojů. Ostatní plast, např. kelímky od jogurtů, igelitové tašky
či lahve od šampónů, se v Brně netřídí, protože Brno zatím
nemá dotříďovací linku ani následného odběratele. Tyto plasty,
kromě PVC a polystyrenu, který patří do sběrných surovin, tedy
patří do směsného odpadu.
Na již nepoužívané oblečení či jiný textil jsou v ulicích taktéž
kontejnery nebo ho můžete předat Charitě, která koncem každého měsíce provádí sběr na 5. nástupišti vlakového nádraží.
Rozpisy termínů a podrobnosti najdete na www.charitabrno.cz.
Ostatní odpad do popelnic nepatří a je nutné ho odvést do
sběrných středisek. Patří sem nebezpečný odpad (zbytky barev,
ředitel, laky na vlasy apod.), objemný odpad (nábytek, koberce
apod.), stavební materiál (suť apod.), elektrozařízení podléhající
bezplatnému zpětnému odběru, elektroodpad (neúplné elektrospotřebiče) a kovy. Zvlášť je vhodné třídit na výrobu náročný
hliník, který lze donést do naší Ekologické poradny Veronica.
Seznam sběrných středisek najdete na internetových stránkách
www.sako.cz nebo si můžete zavolat na jejich zelenou telefonní
linku 800 139 139. Město Brno provozuje internetovou stránku
www.brno.cz/tridime, kde lze v digitální mapě po zadání ulice
nalézt pro Vás nejbližší kontejnery na tříděný odpad.
S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu.
Veronica, Panská 9, Brno
tel. 542 422 750, veronica@veronica.cz, www.veronica.cz.

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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ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ MĚŠŤANSKÁ
Ve školním roce 2007/2008 pracuje školská rada ve složení
za rodiče: p. Medková
- medkovan@seznam.cz
p. Zigmundová - zigmundovam@seznam.cz
p. Špondrová
- martina.spondrova@volny.cz
za ÚMČ: p. Dorazil
p. Bláhová
p. Kopecký
za školu: p. Navrátilová - navratilovamagda@seznam.cz
p. Svobodová
p. Kodýs

Svátek dětské poezie
byl název akce, která se konala v pátek 29. února v budově ZŠ
Měšťanská. Ač se týkala žáků 1. stupně, její realizace na chodbě
ve 3. patře na Měšťanské se ukázala být velice vhodná. Hlavní
obsahovou náplní pátečního dopoledne bylo školní kolo recitační soutěže dětí 2. – 5. tříd. Celou akci vzorně organizovala
a koordinovala (v rámci všech tří školních budov) paní učitelka
Marcela Blahůšková, která na škole učí nepovinný předmět
osobnostně dramatická výchova a zájmové kroužky dramatické
výchovy. V těchto aktivitách získala pro recitaci (dnes tak mohutně opomíjenou) celou řadu dětí. Po realizovaných třídních
kolech se postupující děti sešly na Měšťanské, aby „změřily“
své síly.
Upravený velký prostor chodby se během několika minut
změnil na lákavou tvůrčí dílnu, kde za ochotné pomoci žákyň 7.
tříd se děti mohly všestranně vyžít. Recitátoři měli příležitost
v první části programu rozptýlit svou trému a rozechvění –
vždyť přišli reprezentovat svou třídu! - při seznamovacích hrách
a výtvarných aktivitách. Nadšeně vyráběli každý vlastní osobitou schránku na dopisy – vzkazy od jejich budoucího publika.
Potom už přišli i posluchači, žáci pátých tříd a dospělí hosté,
a mohla začít vlastní soutěž, která probíhala v neformální atmosféře. Většině vystupujících dětí se také dařilo přednést připravenou báseň či prózu klidně, uvolněně a bezprostředně, mohli
svou trému „ukrýt“ např. i v pohodlnější poloze, než je tradiční
„stoj téměř spatný“, někteří třeba seděli na připraveném koberci

Velmi bychom uvítali větší spolupráci veřejnosti. Vaše náměty, nápady a připomínky můžete zasílat na uvedené e-mailové
adresy nebo jakoukoli jinou cestou členům rady.
Vážení rodiče, upozorňujeme také, že tímto školním rokem
končí 3leté volební období školské rady a tak, máte-li chuť a
zájem zapojit se do dění kolem školy, můžete v podzimních
volbách kandidovat (informace u vedení školy).
Zápis z poslední schůze rady školy najdete na webových
stránkách školy www.zsmestanska.cz.
Magda Navrátilová, ZŠ

Fotbalisté v Brněnských Ivanovicích
nejen na novém sportovišti, ale i ve škole

Na Sladovnické ulici v Brněnských Ivanovicích vyrůstá od
loňského roku nový sportovní areál. Dvě hřiště s umělým povrchem jsou už v provozu, nová budova s moderním zázemím
(šatny, posilovny, občerstvení, rehabilitační středisko, klub…)
bude slavnostně otevřena v průběhu května letošního roku. Další
krytá hřiště ještě přibudou. Majitelé 1.FC Brno se rozhodli tento
Pokračování na str. 6 nový objekt využít hlavně pro dospívající mládež – nejen pro
zápasy, ale i na tréninky.
V souvislosti s tímto záměrem by bylo velice problematické
vozit mladé fotbalisty z centra města až do Tuřan. Proto se rodiče
těchto chlapců rozhodli je přihlásit na ZŠ v naší městské části.
Na Měšťanské tak od 1. září 2008 přibudou 4 třídy žáků se zaměřením na kopanou. Zatím nebude třeba provádět ve škole
žádné větší úpravy, během příštího školního roku však vedení
školy počítá s rozšířením stávající kuchyně a s nadstavbou
s dalšími třídami.
PhDr. Božena Küfhaberová,Ph.D, ředitelka ZŠ

Poděkování mateřských škol
Jménem dětí děkuje mateřská škola U Lípy Svobody 3 manželům
Živělovým za ochotu vždy pomoci, za přestěhování nefunkčních
botníků do zahradního domečku, manželům Rybářovým za zakoupení výtvarných potřeb pro děti a paní Vejtasové (firma Šedivý) za
bezúplatné zajištění přepravy dětí naší MŠ i MŠ V Aleji do divadla
Radost.
Marie Přichystalová, ředitelka MŠ

Jménem dětí naší mateřské školy děkujeme panu Vaněrkovi za finanční dar, který byl použit na zakoupení drobností k Mikuláši a
Vánocům. Pan Pelc a paní Rafajová přispěli finančním darem na
zakoupení nových hraček, které děti našly pod stromečkem. Cukrářství Hela-paní Helena Brzobohatá upekla dětem drobné cukroví pro
utěšení dětských dušiček po návštěvě Mikuláše a jeho kamarádů
v naší školce.
V novém roce potěšila děti paní Řemínková zakoupením nových
pastelek pro všechny třídy a pan Svoboda větším množstvím hraček.
Poděkování patří také panu Bláhovi za výměnu dvou poškozených
dětských toalet u Zajíčků.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ Holásecká 11
5
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Svátek dětské poezie (pokračování)
- podiu (když nemuseli stát - lépe se jim dařilo bojovat
s trémou nebo ji skrýt a nemuseli být zbytečně nervózní). Přihlížející dětské publikum jejich výkony hodnotilo potleskem,
někdy opravdu bouřlivým. Recitátoři od svých posluchačů obdrželi do připravených „poštovních schránek“ i četné písemné
reakce a povzbuzení, děti také kreslily obrázky k básničkám,
které zazněly. Vždyť i na tyto výtvarné aktivity byl čas a na
chodbě dost místa. Součástí netradičního dopoledne byla i
divácká soutěž o „nej – diváka“, která hodnotila zapojení publika do nabízených aktivit.
Rodiče všech vystupujících dětí byli na soutěž pozvaní, celá
řada – včetně prarodičů – je přišla povzbudit. Jejich spokojenost se projevila i tím, že přes dlouhý program (vystupovalo na
30 recitátorů!) „vydržela“ většina z nich až do konce. Učitelská
a žákovská porota ocenila výkony dětí nejen diplomy a drobnými odměnami, ale zároveň oba vítězové 1. a 2. kategorie
obdrželi certifikát k postupu do městského kola, které se koná
během března v SDV Labyrint v Brně – Bohunicích.
Naši školu budou reprezentovat Jirka Servus (2.B) za 1. kategorii a Míša Fojtík (5.A) za 2. kategorii. Diváckou soutěž
vyhrál Radim Bišof (5.A), který získal celkem 21 bodů za
výtvarné, literární a další aktivity, do nichž se během našeho
svátku poezie zapojil.

Nezbývá si než přát, aby se děti takto mohly realizovat častěji. Celá akce byla ukázkou toho, že není nutné si pod pojmem
recitační soutěž vybavit strnulé postavičky dětí, které třesoucím
se hlasem „odříkávají“ naučenou básničku, jíž mnohdy ani
nerozumějí. Ten, kdo poslední pátek v únoru mohl na Měšťanskou přijít, byl jistě mile překvapen. Cílem tohoto svátku bylo
připravit pěkný zážitek divákům, ale také a hlavně recitátorům,
z nichž mnozí se na svá vystoupení na třídním a potom školním
kole soutěže dlouho a usilovně připravovali a udělali veliké
pokroky. A toto se určitě podařilo.
Dalším cílem bylo však také motivovat děti k zájmu o četbu,
o prózu i o poezii a v neposlední řadě představit dětem recitování jako příjemnou, pěknou, dokonce vzrušující aktivitu –
zejména v době, kdy jsou děti v zajetí počítačových her a jiných
mediálních aktivit. Za zmínku na závěr snad stojí i to, že taková
poctivá příprava textu k recitaci a samotné přednášení, vystupování, rozvíjí mnohé dovednosti, využitelné v běžném praktickém životě, například schopnost prezentovat se, schopnost
vytrvale pracovat na zvoleném úkolu, či schopnost zvládat
zátěžovou situaci, trému, pěstuje zdravé sebevědomí. A to není
málo, nemyslíte?
PhDr. Božena Küfhaberová, ředitelka ZŠ, Marcela Blahůšková

Tuřanští slavíci z Hudební školy YAMAHA
z
Minulý týden ve čtvrtek – tedy 27. března odpoledne pořádala
tuřanská pobočka HŠ Yamaha tradiční soutěž ve zpěvu – YamahaShow. Letos se jí zúčastnilo 19 žáků, kteří mezi sebou
soutěžili ve 4 věkových kategoriích. Čtyřčlenná odborná porota
ve složení Ing. Vlasta Hrdlíková, PhDr. Božena Küfhaberová,
Mgr. Romana Tichá a PaedDr. Aleš Kodýs stála před nelehkým
úkolem – vybrat z každé kategorie jednoho zpěváka či zpěvačku, který postoupí do celonárodního kola.
Plných 90 minut rozeznívali soutěžící svými hlasy půdní vestavbu tuřanské základní školy na Měšťanské ulici. Svými výkony dokázali publikum dojmout skoro až k slzám a v zápětí
rozpohybovat či rozesmát a pobavit připravenou choreografií.
„Je to opravdu úžasný pocit, pozorovat, jak se žáci od loňska
zdokonalili. Přímo před očima nám z nich pomalu rostou profesionálové, kteří – pokud ve své píli nepoleví - strčí za pár let do
kapsy nejednu televizní celebritu“, řekla o soutěži paní učitelka
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.

Po součtu všech hlasů vyhlásila porota svůj verdikt. Ve svých
kategoriích zvítězili a do Českých Budějovic pojedou školu a
Tuřany reprezentovat Jirka Vlach (s pohádkovou písní Dáme
klukovi školy), Eliška Horňáková (s písní Zámek v oblacích
z muzikálu Bídníci), Katka Horňáková (s písní Mně se líbí
Bob) a za nejstarší žáky loňská absolventka ZŠ v Tuřanech
Hanka Trhlíková s písní z muzikálu Flashdance – Žízeň lásky.
Cenu publika za nejlepší choreografii si letos odnesl Michal
Fojtík.
Gratulujeme všem, kteří se na soutěž poctivě připravovali
a našli v sobě odvahu vystoupit před veřejností. Děkujeme těm,
kteří se přišli na soutěž podívat a povzbudit mladé zpěváky.
Postupujícím přejeme hodně štěstí v Českých Budějovicích, kde
budou soutěžit 27. dubna s těmi nejlepšími z naší republiky.
O jejich úspěších Vás budeme jistě informovat.
Tomáš Küfhaber, ředitel HŠ

Mobilní centrum prevence kriminality
Projekt Mobilní didaktické centrum (MOBIDIK) slouží k prezentaci rad z oblasti prevence kriminality pro širokou veřejnost. Jedná se o autobus, jehož interiér slouží jako předváděcí místnosti. Na jednotlivých panelech
uvnitř autobusu jsou demonstrovány projekty a rady pro občany z oblasti zabezpečování bytů, rekreačních objektů, motorových vozidel či jízdních kol. Veřejnosti jsou zde k dispozici informační letáky, jako například: desatero proti kapsářům, jak oznamovat událost policii, co dělat, když je dítě šikanováno, jak se bezpečně chovat
na ulici a další. ZDARMA zde mohou senioři získat např. reflexní fólie k polepení francouzských holí, nákupních kolečkových tašek, invalidních vozíků apod., které zvýší jejich viditelnost v silničním provozu, informační
brožované vydání „PRŮVODCE PRO SENIORY“ se spoustou důležitých rad a zábavných křížovek
s bezpečnostní tématikou, informační leták (skládačka) s přehledem všech preventivních projektů určených pro
tuto cílovou skupinu, možnost objednat, dodat a namontovat bezpečnostní řetízek na dveře bytu nebo domu.
Učitelé a výchovní pracovníci zde mohou ZDARMA získat knížku poučných příběhů lišáka Foxíka určených
pro děti do 10 let.

MOBIDIK k nám přijede 23. června 2008 a bude stát na parkovišti pod pekárnou od 10 do 18 hodin.
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Armádní generál Ludvík Krejčí a bitva u Bachmače
Bachmač je město na Ukrajině, do jehož historie se za
1. světové války zapsali i vojáci československých legií.
Nejdřív si připomeňme, že v červenci roku 1914 vypukla
1. světová válka. Bezprostředním podnětem vypuknutí tohoto
válečného konfliktu byl atentát na rakouského následníka trůnu
Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu. Příčiny války však byly
mnohem složitější. Válka byla důsledkem sporů velmocí o nové
rozdělení světa a byla ničivější než všechny předešlé. Do bojů
bylo postupně zavlečeno na 70 milionů lidí z 35 států světa.
Deset milionů se už nikdy nevrátilo domů ke svým rodinám,
dalších dvacet milionů zůstalo zmrzačených.
Postupně se v průběhu války začala projevovat převaha tří
evropských států - Velké Británie, Francie a Ruska. Toto seskupení, nazvané Dohoda, bylo ke konci války podporováno Spojenými státy americkými. Proti Dohodě stály Ústřední mocnosti
v čele s Německem a Rakouskem–Uherskem a Itálie, která
v roce 1915 přešla na stranu Dohody.
Když vypukla válka, odešel profesor Masaryk za hranice
a tam se svými spolupracovníky Edvardem Benešem a Slovákem Rastislavem Štefánikem začali společně bojovat za nový
samostatný československý stát. Mnozí čeští občané, kteří museli za války bojovat za Rakousko – Uhersko, přebíhali na druhou stranu fronty. Čeští občané vstupovali v Rusku, Francii
a v Itálii do tak zvaných legií. Říkalo se jim legionáři.
Na všech frontách zuřily těžké boje. Bojovalo se na zemi, na
moři, ve vzduchu. Krutost bojů zvyšovaly nejen zdokonalené
zbraně, ale i užívání otravných plynů. Mezi důležité bitvy 1.
světové války patří i bitva u Bachmače na Ukrajině, kde československé vojsko bojující v Rusku za vznik samostatného československého státu hájilo tento důležitý železniční uzel při své
evakuaci z Ukrajiny na východ. Na Ukrajině se v té době nacházelo československé vojsko skládající se z Čechů žijících
v Rusku před válkou a legionářů. Bylo to asi 42 000 dobře
vycvičených mužů.

Dne 8. března 1918 se Němci přiblížili k Bachmači a začaly
první boje s nepřítelem, který se snažil naši armádu zničit.
Všechny útoky nepřítele však byly odraženy. Naše armáda se
stáhla na východ a již 13. března 1918 pokračovala ve své pouti
směrem na daleký Vladivostok. Význam bitvy o Bachmač spočívá především v tom, že tu poprvé v novodobých českých
dějinách bojovala čs. armáda, a to armáda státu, který ještě
neexistoval, samostatně proti značné přesile armády mocného
státu.
Letos uplynulo 90 let od této významné události. V bitvě
u Bachmače se proslavil rodák z Tuřan – armádní generál Ludvík Krejčí, který se v Tuřanech narodil v roce 1890. Bitvy
u Bachmače se zúčastnil jako velitel praporu pluku a podařilo se
mu svými velitelskými schopnostmi udržet Bachmač - významný železniční uzel - a tím umožnit ústup 1. střelecké divize
československých legií. Na obou směrech německého postupu
propukly nové boje i 10. března 1918. Na západě Němci postoupili až 8 verst před Bachmač, kde narazili na odpor praporu
6. pluku vedeného kpt. Ludvíkem Krejčím (po roce 1945 generál čsl. armády). Boje pokračovaly i 11. března, ale to už ešalony s vojáky 1. čsl. divize projely Bachmačem na východ.
V obranném ústupovém boji padlo 45 čsl. legionářů a 41 bylo
nezvěstných, 210 mužů bylo zraněno.
Na průběh bitvy u Bachmače vzpomíná generál Krejčí takto:
„ …….Bitva u Bachmače je uváděna vedle vítězství zborovského jako největší bojový čin ruské legie. A děje se tak právem.
Vždyť vítězstvím u Bachmače prokázal československý voják
svou zdatnost a skvělé vojenské vlastnosti. ……Proto se stal
Bachmač nad jiné výrazným symbolem bratrské soudržnosti
a obětavosti, která musí povždy ovládat mysl i skutky československé armády a celého národa. Ona byla jedním z hlavních
důvodů, že sibiřská anabáze byla pak úspěšná. Ona to bude,
která povede československé vojsko i k budoucím vítězstvím.
Vždy, bude-li každý jeho příslušník vyznávat svou svatou zásadu: Všichni za jednoho, jeden za všechny.“
Armádní generál Ludvík Krejčí zemřel v roce 1972 v Ústí
nad Orlicí.
Jitka Široká

Plk. Emil Boček slaví letos 85. narozeniny
V pondělí 25. února se v odpoledních hodinách sešli v obřadní síni obecního
úřadu MČ Brno – Tuřany zástupci České obce legionářské, letectva a někteří členové zastupitelstva naší MČ. Důvodem jejich schůzky byla gratulace k životnímu
jubileu jednomu z nejslavnějších tuřanských rodáků, kterým je
plukovník Emil B o če k.
Tento pilot, který se zasloužil společně se svými spolubojovníky během 2. světové války o potlačení nacismu v Evropě, slaví v letošním roce své 85. narozeniny. Kromě zmíněných zástupců organizací byli mezi gratulanty i ing. Miroslav
Dorazil, ing. Vlasta Hrdlíková, ing. Miroslav Kopecký, mnozí oslavencovi přátelé a nechyběl ani pěvecký sbor ze základní školy v Tuřanech, který pod vedením
paní ředitelky PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D. zazpíval několik krásných písní.
Po gratulacích a kulturním zpestření akce školním sborem vyprávěl sám oslavenec o své neobyčejné pouti přes jihovýchod Evropy, severní pobřeží Afriky a Atlantik až do Velké Británie, kde se po výcviku (v kanadském Calgary) stal pilotem RAF u 310.
perutě. Svým barvitým, napínavým i dojemným vyprávěním - nejen o službě v královském letectvu, ale i o nedávném setkání
s královnou Alžbětou II. na brněnské radnici - přesvědčil všechny přítomné o svém výborném zdravotním stavu.
Společně s pořadateli této akce – MČ Brno – Tuřany a ZŠ Brno – Tuřany přejeme plk. Bočkovi a jeho manželce hodně zdraví
a dobré nálady i do dalších let!
Tomáš Küfhaber
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BACHMAČSKÉ DNY – BASKETBALOVÝ TURNAJ O BACHMAČSKÝ POHÁR
Městská část Brno-Tuřany společně se Základní školou BrnoTuřany, Měšťanská 21, občanským sdružením Odkaz legionářů
a odboje v naší vlasti, Československou obcí legionářskou
v Brně, Klubem vojenské historie, 43. pěší pluk Brno, TJ Sokol
Brno–Tuřany, Farním úřadem římsko-katolické církve BrnoTuřany a Nakladatelstvím Šimon Ryšavý připravili na začátek
Měšťanská Jablonné B

března Bachmačské dny, jimiž jsme připomněli 90.výročí bitvy
u Bachmače.
Součástí byl městský basketbalový turnaj smíšených družstev
žáků základních škol „O Bachmačský pohár“. Turnaje se
v sokolovně vedle družstva žáků z Měšťanské zúčastnila smíšená družstva ze ZŠ Kotlářská, Újezd u Brna, Ořechov a Jablonné.

Újezd

Kotlářská

Ořechov

Jablonné A

body

pořadí

Měšťanská

X

13 : 18

6 : 21

4 : 32

1 : 17

16 : 19

5

6.

Jablonné B

18 : 13

X

12 : 8

16 : 17

14 : 4

26 : 13

9

2.

Újezd

21 : 6

8 : 12

X

22 : 23

7 : 22

18 : 5

7

4.

Kotlářská

32 : 4

17 : 16

23 : 20

X

17 : 9

30 : 14

10

1.

Ořechov

17 : 1

4 : 14

22 : 7

9 : 17

X

23 : 4

8

3.

Jablonné A

19 : 16

13 : 26

5 : 18

14 : 30

4 : 23

X

6

5.

Jak vyplývá z výsledkové tabulky, našim se tentokrát moc
nedařilo, museli se sklonit před lepšími soupeři, ale bojovali
statečně a příště to bude určitě lepší. Cílem tohoto turnaje však
nebylo pokořit soupeře. Návrh ing. Fryščoka uspořádat turnaj
vyplynul z myšlenky pravidelnějšího setkávání mladých sportovců, udržování sportovního ducha mezi mladou generací
a navázání na tradici předchozích sportovně zdatných generací.
Poháry vítězům dodala jako sponzorský dar paní Drahomíra
Kapková. Zdravotní službu zajistily MUDr. Haraštová, MUDr.
Petrásová a paní Šnajdrová. Celou akci organizovala paní učitelka Budíková, hlavní rozhodčí byla paní učitelka Špondrová,
všechna družstva poctivě povzbuzovali žáci místní základní
školy, kteří se tu během turnaje vystřídali. Dárkový koš a 6 knih
„Ludvík Krejčí – tuřanský generál“ zajistilo Knihkupectví
Ryšavý a městská část. Sokolská jednota umožnila konání turnaje ve svých prostorách zdarma.
V sobotu 8. března (den výročí zahájení samotné bitvy) se
konalo vzpomínkové setkání u domu armádního generála L.
Krejčího a byl položen věnec pod jeho pamětní desku.

Další pocta tomuto rodákovi se konala na místním hřbitově
u jeho hrobu. Po návštěvě Kaple padlých se hosté odebrali do
obřadní síně MČ Brno-Tuřany, kde se odehrál závěrečný slavnostní akt. Zúčastnili se ho i bývalí příslušníci Svobodovy armády četař V. Kysela, vojín J. Kučera, předseda brněnské
ČsOL pplk. J. Jarolím. Referát přednesli ing. Miroslav Kopecký
a JUDr. Jindřich Skácel, syn plk. Skácela – pobočníka nejvyššího velitele Československého vojska na Rusi. Zazněla tu řada
oslavných poct generálu Krejčímu. Jeho blízcí zavzpomínali,
slova díků pronesli nejen pamětníci, ale i lidé nejpovolanější –
kteří se historií zabývají a zásluhy L. Krejčího ztvárnili pro
dnešní mladou generaci také literární formou (ing. Fryščok).
Ke slavnostní atmosféře sobotního dopoledne přispěl také pěvecký sbor tuřanské základní školy.
Součástí Bachmačských dní byla i výstava autorů pana Vacka
a pana Jambora – členů Klubu vojenské historie 43. pěšího
pluku. Výstava nabídla dokumenty týkající se vítězné bitvy –
obrázky, fotografie, korespondenci, vyznamenání, ale i současný vojenský oděv.
Dr. Václav Hruban, ZŠ

Termíny:

17. 5. 2008
2. 8. 2008
4. 10. 2008

Začátek:

vždy v 13:00 h

Program 17. 5. 2008:
5 dostihů rovinových – Jarní brněnská míle
3 dostihy steeplechase - hlavní dostih Jarní brněnské steeplechase (o dotaci 80 000 Kč)
- dostih neregistrovaných koní
- dostih poníků
Projížďky kočárem …... slosovatelné vstupenky …… tombola …... SÁZKY …... občerstvení ……
Pořadatel: TJ BRNO - DVORSKA
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Bydlím v Tuřanech…“ Obyčejná věta, kterou „našinec“
pronese do měsíce několikrát. Co ovšem netuší je to, že by měl
místo svého trvalého bydliště více specifikovat. Jinak hrozí, že
pokud pozvete někoho k sobě domů na kávu, nemusí totiž vůbec
dorazit. Jak to? Tuřan je totiž několik! A v roce, kdy ty naše
slaví, tak výrazné jubileum, není na škodu se poohlédnout i po
těch ostatních tečkách na mapě, které nesou stejné jméno jako ta
naše.
Můžeme si vydechnout. Na Moravě konkurenta nemáme. Ty
zbylé dvoje Tuřany leží v Čechách.
Jedny Tuřany leží v Středočeském Kraji 3 km západně od
města Slaný. V současnosti se jedná o spojenou obec s obcí
Byseň, takže oficiální název je Tuřany – Byseň.
V Karlovarském Kraji leží ty úplně nejmenší Tuřany
v republice. Přesně tedy 17 km od Chebu blízko vodní nádrže
Jesenice.
Jestli si myslíme, že jsme nejstarší, tak se šíleně mýlíme.
Tuřany – Byseň jsou oficiálně starší o 93 let. První písemná
zmínka o středočeských Tuřanech je z r. 1115, kdy tu měl nějaké
zboží kladrubský klášter. V roce 1523 byla v těchto Tuřanech
dostavěna i „nová tvrz“, kterou nechal vystavět Václav
Hořešovac z Tůřan. Od roku 1601 mají Tuřany i Byseň stejné
majitele a začíná jejich společná historie.

Turany - evangelický kostel
„Objekt je dnes vzorně udržovaný,“ chlubí se tamní
obyvatelé. Zatímco u nás se řeší nadměrný hluk a doprava,
v těchto Tuřanech je problém č. 1 jestli má veřejné osvětlení
svítit celou noc. Dokonce kvůli tomu proběhlo i místní
referendum. Mezi tradice tamních Tuřaňáků patří každoroční
Maškarní rej, který se koná vždy v únoru. A překvapivě i tyto
Tuřany vede žena - MVDr. Miloslava Hošková, která byla
zvolena za politické hnutí "Pro venkov".
Ovšem pozor! I taková drobnost jako háček může způsobit
problém. U našich východních sousedů existují Turany. Leží
11 km od Martina a rozkládají se mezi dvěma koryty Váhu
a v nadmořské výšce 406 m. První zmínka o Turanoch pochází
z roku 1319, kdy župan zvolenského dominia Donč potvrdil,
že se stává majitelem této obce. Slovenské Turany odvozují
svoje jméno z keltského slova Tur – věž. V 947 domech bydlí
4444 obyvatel. Zajímavostí je, že v obci jsou dva kostely –
evangelický a římskokatolický. V minulosti tu dokonce stála
i židovská synagoga. Obec se ve svém celobarevném
každoměsíčně vycházejícím zpravodaji chlubí tím, že je
průmyslnou oblastí. Pokud by jste se do Turan dostali, můžete
se podívat i do místního muzea, které mapuje historii obce.
A tak příště až budete zvát k sobě návštěvu, tak si dejte pozor
na diakritická znaménka a radši podotkněte, že je to ta část
Brna. Jinak by návštěva mohla skončit buď na druhém konci
republiky, nebo dokonce i v zahraničí.

Dřevěná zvonice v Tuřanech - Byseň
Ves Tůřany byla ale po třicetileté válce úplně srovnána se
zemí. Nakonec byla ale nově vystavěna na příkaz Jiřího Adama
hraběte z Martinic roku 1696 a v té době přišla i o kroužek nad
u. Na konci 18. století bylo v blízkosti obce objeveno uhlí, což
vedlo k obrovskému rozmachu obou obcí.
Další dominantou v Tuřanech - Bysňi je kostel Nanebevzetí
Panny Marie, jmenovaný roku 1352 již jako farní. Největší
chloubou místních je i tuřanská dřevěná zvonice vystavěná roku
1717. I v těchto Tuřanech má silnou tradici pouť, která se tu
uchovala do dnes a je vždy první neděli v červenci. V
současnosti mají Tuřany u Slaného 151 čísel popisných, ve
kterých žije 436 obyvatel. A vede je žena, starostka Marcela
Gabštúrová, která byla zvolena jako nezávislý kandidát. Tuřany
v Karlovarském kraji o sobě samy píšou: „Malá osada v údolí
Lipoltovského potoka při jeho soutoku s potokem Štibořským
leží téměř "na konci světa", ztracená uprostřed stromů.“ Mezi
nejvýznamnější a jedinou památku obce patří dům čp. 3. Je to
statek chebského typu, který si uchoval čtyři základní části
chebských dvorců – špýchar, stodolu, chlévy a obytnou část. A
součástí domu je i přistavěná chlebová pec z roku 1854.

Březa Jan ml.

Statek v Tuřanech u Chebu
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Jak se žije starým lidem v Brně – Holáskách - Moje poznatky a zkušenosti
Lépe a radostněji, ale není to tak úplně pravda.
My jsme se do Holásek přistěhovali v roce 1939. To mně bylo
9 roků. Tehdy se říkalo – nové Holásky a staré Holásky. Teď už
se to tak nepoužívá. Nové se stavěly a staré už byly postavené.
Tehdy zde žila asi polovina obyvatel, jak je teď a byla to vesnice, nepatřila k Brnu. Začala jsem chodit do školy do čtvrté třídy,
samozřejmě pěšky a starší děti chodily do měšťanky do Chrlic
také pěšky.
Velmi dobře si pamatuji všechno, i když jsem už stará, jak to
zde vypadalo. Přes Holásky nejezdil autobus a do Brna se jezdilo vlakem, který zastavoval v Holáskách (to bylo pro staré Holásky) a v Brněnských Ivanovicích pro nové Holásky. Vlak nejezdil tak často jako teď, byl však plný. Nyní vlaky jezdí rychleji, nezastavují, jsou však prázdné, snad až na několik spojů,
u ostatních se z Chrlic veze jen průvodčí. Možná, že za Chrlicemi se vlak více využívá.
V Holáskách tehdy byly tři potravinové prodejny, jedno řeznictví, jedno papírnictví, elektro a hospoda. V roce 1939 ještě vozil
až do domu chleba pan Merta a mléko vozil pak Adamec se
psem. To se samozřejmě za protektorátu zrušilo a pan Adamec
získal prodejnu v domě. Byla zde továrna na stropnice (Rouček),
kde bylo dost zaměstnanců. Teď v Holáskách nemáme ani jednu
prodejnu potravin, zato máme jeden bufet, kde se prodává alkohol a dováží se několik obědů. Ve starých Holáskách je ještě
vinárna. Přestože si lidé svépomocí postavily pěkný a velký
obchod, používá se na něco jiného. Není zde vůbec nic, co by
umožnilo starým lidem nákup. V Brněnských Ivanovicích
a Tuřanech obchody jsou, asi zde nejsou tak chtiví lidé, aby
vydělávali hned miliony.
K lékaři se chodilo do Chrlic pěšky, teď máme lékaře
v Tuřanech. Starší lidé nechodí k lékařce, aby si povykládali, ale
jdou na vyšetření nebo předepsat si lék. V tom pan minstr zdravotnictví přehání, zřejmě je zdravý. Na štěstí lékárnu máme hned
vedle. Když potřebujete jít k lékaři a nedojdete pěšky, tak si
naplánujte dopolední výlet autobusy.

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ?
Projekt „Pečuj doma“ startuje v Brně na začátku května

Z Holásek jedete šedesáttrojkou do Br. Ivanovic, kde přesednete na čtyřicítku. Podle zákona schválnosti vám spoj ujede před
nosem, nazpět je to stejné a čekáte na další spoj. Už několik let
chceme po Dopravním podniku, aby skloubil spojení při přesedání asi na 5 minut čekání, ale to nejde, přestože už máme takovou výpočetní techniku. Psát petice to nestojí za to, protože to
stejně nikdo nečte. Další problém pro staré lidi je nastupování do
autobusu. Jezdí zde občas i nízkopodlažní, ale ty mají až hodinové intervaly. Např. v 8 hodin a další autobus až v 9,40 h. Staří
lidé v té době mají ještě spát.
Abych si pořád nestěžovala, máme zde i velmi dobré věci.
Např. platíme nízkou daň za psy, máme vodovod, kanalizaci
a vydlážděnou silnici a chodníky. (Od té doby, co jsme se dostali
pod Brno.) Další úžasná věc je, že si můžeme objednat dovoz
obědů až do domu. Obědy vozí firma z Těšan a jsou velmi dobré, dá se vybrat ze 4 jídel, takže i dietář je spokojen. Ovšem
musíte ještě jíst ráno a večer, občas si koupit ovoce i zeleninu.
Zkuste nastupovat s nákupem a berlí do autobusu! Za nákupem
musíte zajet do Tesca nebo Vaňkovky, také se dá nakoupit
v Olympii v Modřicích.
V některých obvodech jsou postaveny dřevěné domky, kde
můžete nakoupit běžné potřebné věci. Snad by o tom mohlo
místní zastupitelstvo uvažovat.
Máme také chráněnou oblast v okolí jezer, ale stále čekáme na
vyčištění zbylých jezer. Jako děti jsme se zde koupaly celé léto a
celou zimu bruslily, i když se ledovalo do ledárny. Tehdy bylo
jiné počasí. Noviny si můžeme předplatit a dostaneme je až do
domu, ale občas by si člověk koupil i nějaký časopis, chybí
ovšem stánek.
Nikdy jsem nic takového nepsala, ale je mi líto, jak Holásky
upadají a starších lidí přibývá.
Přeji všem občanům v Holáskách, aby se jim žilo lépe a pohodlněji. My se už toho nedočkáme, snad další generace.
Vlasta Večeřová, Prodloužená 4

AUTOŠKOLA
RAČANSKÝ – ŠVEJNOHOVÁ

Ve středu 7. května 2008 zahajuje občanské sdružení Moravskoslezský kruh šestidílný cyklus kurzů PEČUJ DOMA.
Určen je laickým pečujícím z rodin - začátečníkům, ale mohou se zúčastnit i déle pečující. Pečujícím pomůže načerpat
sumu nových informací ze zdravotně-sociální oblasti, osvojit si
řadu dovedností, vyhnout se izolaci a vyhoření.
Termíny a témata (vždy od 13 do 17 hodin):
7. května (St)
Základy psychosomatiky (pohledy na zdraví)
23. května (Pá)
Odpovědná odpovědna (legislativa, vyhlášky)
6. června (Pá)
Ošetřovatelská abeceda (zákl. ošetřovatelské úkony)
20. června (Pá)
Umění doprovázet (důležitá složka domácí péče)
4. července (Pá) Rehabilitační minimum
18. července (Pá) Péče o pečujícího (jak překonat nástrahy, problémy)

Výcvik – školení - kondiční jízdy
VÝUKA TAKÉ V HOLÁSKÁCH
Učebna a kancelář: Brno, Lidická 46
pondělí – čtvrtek : 14.00 - 18.00 hod
tel.: 545 21 56 46, 606 540 510
www.autoskola-svejnohova.cz

Kosmetika v Tuřanech
na zdravotním středisku
www.kosmetika-turany.cz

Koná se na Výstavní 17 (v posluchárně internátu zdravotních sester).
Cyklus financuje Jihomoravský kraj, pro účastníky je zdarma. Kapacita je omezená.Přihlášky na adresu: Moravskoslezský kruh, Nerudova
7, 602 00 Brno nebo svabova@pecujdoma.cz, více informací na
www.pecujdoma.cz, tel.: 541 245 126.

PEDIKÚRA U VÁS DOMA
tel. 724 05 88 20
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Otevření PC klubu
v Brně na Vinohradech
Liga za práva vozíčkářů, o.s.
(www.ligavozic.cz)
otevřela
své
prostory pro zájemce o práci na PC.
Každé pondělí v době 14.00-16.00
hod. a každou středu v době 10.0012.00 hod. mohou bezplatně zdravotně
postižení lidé využívat počítače a
internet v sídle organizace (Bzenecká
23). K dispozici zde mají 8 PC. Bližší
informace podají pracovníci projektu
Centrum sociální rehabilitace
Jaroslav Šrámek,
tel.: 537 021 485, 774 120 114
Mgr. Zuzana Brodová,
tel.: 537 021 485, 774 120 112

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH
NA STARÉM BRNĚ OŽÍVÁ...
Po mnoha letech, kdy byla kulturní památka z konce 18. st. pro veřejnost uzavřená,
probouzí se od jara t. r. k novému životu a zve k návštěvě výstav, komorních koncertů,
divadelních představení, folklórních vystoupení, autorských čtení, přednášek či besed.
Turistická sezóna bude zahájena v měsíci dubnu (11. 4.) výstavou Vlnařská centra
Evropy (od počátků po 20. st.) - ve spolupráci s Archivem města Brna, následovat bude
výstava fotografií Josefa Kunzfelda zachycující Staré Brno ve 2. pol. 19. st. v
porovnání s fotografiemi a stavem dnešním (od 19. 5.).
Pravidelně se budou konat výstavy floristické, historicko-etnografické, dále výstavy
výtvarného umění nebo designu... Pro školy připravujeme historické interaktivní
lektorské programy. Historické interiéry letohrádku bude možné od konce dubna
využít také pro uspořádání svatebního obřadu, novodobé suterénní prostory mohou být
uzpůsobeny např. pro školení, semináře, prezentace, workshopy, menší konference
apod. Srdečně zveme všechny zájemce o prohlídku atraktivních prostor do Letohrádku
Mitrovských na Veletržní ul. v Brně.
KONTAKT: E-mail: letohradekbrno@seznam.cz; Web: www.letohradekbrno.wz.cz;
Tel.: +420 605 972 588

Všichni jste srdečně zváni.

s.r.o.

Firma METAKON s.r.o.
zajišťuje
kompletní projekty staveb
včetně inženýrské činnosti,
autorských dozorů
a technických dozorů
stavebníka.
METAKON, s.r.o.
V Pískách 20
620 00 Brno – Holásky
www.metakon.cz
tel. 545 246 997
mob. 602 763 644

NABÍZÍM PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO
ARIEL
ARIEL
SILAN
CALGONIT
PERSIL
PERSIL

– prací prášek universal na bílé i barevné 15 kg
– tekutý prací prostředek na bílé i barevné 5 l
– aviváž 8 druhů vůní 1,5 l (míchání až na 6 l)
– tablety do myčky (vše v 1)
– prací prášek universal 14 kg
– tekutý prací prostředek 4,5 l

1 050 Kč
450 Kč
100 Kč
350 Kč
1 100 Kč
450 Kč

Ivana Zavadilová, mobil: 606 882 314
Koupit lze v Kadeřnictví Ivana, Tuřanská 55, Brno-Tuřany, po–pá 7 – 19 h
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Starší přípravka v Mohelnici stříbrná
Na turnaj do Mohelnice jsme se v březnu my kluci ze starší
přípravky těšili, protože jsme na minulém turnaji byli na třetím
místě. Těšili jsme se, že zase obsadíme medailové místo.
Bojovali jsme ze všech sil. První zápas proti Opavě, která se
nám posmívala, že neví, kde jsme na mapě, jsme vyhráli 3:0 a
to nás posílilo. S Uničovem, Zábřehem, Prostějovem a Mohelnicí B jsme pak taky vyhráli, jenom s Vyškovem, HFK Olomouc a Mohelnicí A to bylo nerozhodně. Právě s Mohelnicí A
jsme hráli náš nejdůležitější zápas, protože jsme bojovali o
první místo. Vedli jsme 1: 0, ale dvě minuty před koncem jsme
dostali gól a jenom jsme remizovali 1: 1.
Nakonec jsme byli druzí a měli jsme velkou radost. Turnaj
vyhrál Vyškov a třetí skončila Mohelnice A. Opava byla až
sedmá.
Za starší přípravku napsal David Medek

BARVY – LAKY – OMÍTKY
TÓNOVACÍ CENTRUM

COLOR MIX
Brno – Holásky, Popelova 43
tel.: 545 233 560, 608 769 666
www.colormix.cz colormix@colormix.cz
Nabízíme:






fasádní a interiérové barvy
laky, lazury, napouštědla
zateplovací systémy
probarvené omítky
antigrafiti
Provádíme:





malířské a natěračské práce
protipožární nátěry
zateplování fasád

Přijďte se poradit, jak si dům zvelebit.

V horní řadě stojí zleva: Patrik Výleta, Adam Pastrňák, Prokop
Šimeček, David Medek a Dan Sedlák. V dolní řadě jsou zleva:
Jan Hodek, Ondřej Hepnar, Robin Kratochvíl a Jiří Sedlák.

Máte-li dítě se podobnou láskou k fotbalu jako naši
hoši, budeme rádi, když je k nám přivedete. Uvítáme především ročníky 1998 až 2002.
Kontakt Martin Horákovský, tel.: 720 354 007.

Dary pro Charitu
v Brněnských Ivanovicích
Votroubkova 5 příjmá L. Drápelová
Nyní s novým telefonním číslem: 511 132 742
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