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DĚTSKÝ DEN V TUŘANECH
Jako každý rok na přelomu května a června, tak i letos se v Tuřanech konal dětský den. Akce byla součás
kampaně Brněnské dny bez úrazů 2015. Naše MČ se se společnos Alfa-helicopter a dalšími subjekty
spolupodílela na organizaci počínaje zajištěním areálu až po čepování kofoly a likvidaci odpadků. Jeho
termín tentokrát padl na poslední květnovou neděli a vzhledem ke krásnému počasí si cestu na tuřanské
fotbalové hřiště našlo přibližně 650 dě .
Začátek akce sice byl naplánován na 13. hodinu, leč přípravy dětského dne za pomoci dobrovolníků
probíhaly od samého rána. A již krátce po poledni začaly za Sokolovnu proudit první rodiny s dětmi, které
byly natěšené na všemožné soutěžní disciplíny a atrakce. Po úvodním slovu pana starosty a s odbi m
třinácté se dětský den rozběhl naplno. Dě pobíhaly tu a tam a rodiče ke své zábavě ani příliš nepotřebovaly.
Ti si tak mohli kromě relaxace u pi zlatavého moku na zahrádce místní restaurace vyzkoušet například
zkušební jízdy nových Škodovek.
Postupem času se v areálu sešla taková spousta lidí, která by atakovala snad i historický zápis do
Guinessovy knihy rekordů v počtu osob na jednom fotbalovém hřiš . Obrovská účast a převážně pozi vní
reakce jistě dávají chuť organizátorům do pořádání dětského dne i v dalších letech. Pokud však máte jakékoli
nápady a připomínky, neváhejte je sdělit zastupitelům MČ, kteří se jimi rádi budou zabývat.
V závěru mi, prosím, dovolte poděkovat všem, kteří se na organizaci dětského dne za naši městskou část
podíleli a bez jejichž pomoci by nemohl proběhnout, především některým členům kulturně-sportovní
komise, dále místním ﬁrmám, organizacím a spolkům:
BORRO s.r.o. – cukrovinky, Marce Filko – ozvučení, FK Tuřany, GEFAB – dopravní značení, SDH Br. Ivanovice –
zapůjčení stánků, SDH Holásky – příprava, SEBAK – mobilní WC, SOKOL Tuřany, TK Tuřany.
Lenka Smutná
předsedkyně Komise kulturní a sportovní

LISTY

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Rada na 8. schůzi dne 23. 3. 2015:
- nesouhlasila s udělením výjimky
z počtu parkovacích míst v souvislos
se změnou stavby rodinného domu
Moravská 31 před jejím dokončením,
- neměla připomínky ke stavebním
úpravám rodinného domu Sladovnická 12, Brno a souhlasí s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení,
- souhlasila s udělením výjimky
z počtu parkovacích míst v souvislos
se vznikem nové bytové jednotky
v rodinném domě Sladovnická 12,
- doporučila zastupitelstvu souhlasit
se změnou ÚPmB na čás pozemku
p.č. 267/2, k.ú. Brněnské Ivanovice při
ulici Jahodová, z plochy ZPF na návrhovou plochu SV (smíšené plochy
výroby a služeb).
- vzala na vědomí výsledky voleb do
Školské rady Základní školy Brno, Měšťanská 21,
- schvállila přije ﬁnančního daru
1000 Kč od Soukromé mateřské školy
ŠTÍSTKO, Pratecká 10k,
- uložila úřadu připravit výběrové
řízení na akci MŠ U Lípy Svobody oprava opěrné zdi. Pro výběrové řízení ukládá použít standardní vyzývací
podmínky a ukládá úřadu oslovit ﬁrmy:
1. VARSTA, s.r.o., Brno-sever, Lesná,
Barvy 761/8
2. SASTA CZ, a.s., Brno-Tuřany, Brněnské Ivanovice, Votroubkova 546/11
3. BARABA Brno, s.r.o., Brno-Tuřany,
Brněnské Ivanovice, Petlákova
552/25
4. WALER, spol. s r.o., Brno, Selská 6
5. SIDESTAV, spol. s r.o., BrnoBosonohy, Bosonohy, Pražská 670/80
Rada na 9. schůzi dne 8. 4. 2015:
- uložila Komisi výstavby a rozvoje
projednat žádost na obytnou zástavbu Rolencova - Písníky na nejbližším
zasedání komise,
- souhlasila s umístěním přípojky NN
do pozemku p.č. 4528, k.ú. Tuřany,
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která je svěřena MČ. Přípojka má být
vedena k pozemkům p.č. 4509
a 4511/2, k.ú. Tuřany, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob.

- souhlasila s navrženým řešením
v dokumentaci pro územní rozhodnuna akci nazvanou: Obytná zástavba
Rolencova – Písníky bez připomínek,

- souhlasila se změnou užívání rodinného domu Režná 2 na soukromou
mateřskou školu a s m spojenou
výjimku z počtu parkovacích míst na
dobu dočasnou (5 let),

- souhlasila se záměrem stavebních
úprav sjezdu na pozemek p.č. 34/1,
k.ú. Holásky a s vybudováním 7 parkovacích míst na pozemku p.č. 38/1,
který je ve vlastnictví statutárního
města Brna na náklady žadatele za
předpokladu, že parkovací stání
budou veřejná,

- uložila Komisi výstavby a rozvoje
projednat ZUR JmK na nejbližším zasedání komise a připomínky doručit
RMČ do 17. 4. 2015.
- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit se změnou ÚPmB na pozemcích
p.č. 304, 305/1, 306/1, 306/2 a 306/5,
k.ú. Dvorska z plochy ZPF s objekty pro
rodinnou rekreaci na plochu pro bydlení,
- vzala na vědomí přerušení provozu
mateřských škol zřízených MČ BrnoTuřany v měsících červenci a srpnu
2015.
Rada na 10. schůzi dne 20. 4. 2015:
- doporučila zastupitelstvu schválit
vyřazení zmařených inves c z majetku městské čás :
1/ projektová dokumentace a studie
„Tělocvičny na ul. Hanácká“
Musil-Hybská 273 540 Kč
2/ projektová dokumentace
„Realizace skladebných čás ÚSES
Dvorska“ Ing. Beneš
76 472 Kč
3/ projektová dokumentace „Realizace skladebných čás ÚSES Holásky“ Ing. Beneš
64 750 Kč
z toho důvodu, že na základě těchto
projektových dokumentací nebudou
realizovány inves ční akce.
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit
s celoročním hospodařením a ﬁnančním vypořádáním městské čás BrnoTuřany za rok 2014, a to bez výhrad
a schválit závěrečný účet městské
čás Brno-Tuřany za rok 2014 a schválit účetní závěrku městské čás BrnoTuřany sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2014,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření městské čás Brno-Tuřany za
období 1-3/2015,

- konstatovala, že je nutné, aby investor vyjednal s majiteli pozemků podél
ulice Vítězné souhlas s koridorem
veřejného prostranství šíře 8 m,
- souhlasila s nabídkou Ing. arch. Petra
Blažka na zpracování studie využitelnos pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany (pozemek u ekodvora) v ceně
14 950 Kč,
- souhlasila se zástavbou pozemku
p.č. 545/3, k.ú. Tuřany, ul. Hanácká
pouze za předpokladu striktního dodržení IPP v předmětné ploše a řešení
dostatečného počtu parkovacích
stání na vlastním pozemku bez výjimek,
- požádala o vyjádření komisi výstavby
a rozvoje na zástavbu proluky ul. Revoluční a o předložení výpočtu IPP,
- se ztotožňuje s připomínkami o.s.
Čisté Tuřany k Zásadám územního
rozvoje JmK a požaduje po Úřadu
zaslat připomínky do 24. 4. 2015,
doporučila zastupitelstvu schválit
tyto připomínky,
- doporučila ZMČ souhlasit se změnou
ÚPmB (Územní plán města Brna),
spočívající ve změně komunikačního
připojení návrhové plochy PV (plocha
pro výrobu) z ulice Jahodové v rozsahu dle žádos za předpokladu, že
navrhovaná komunikace nahradí
komunikaci, která je v současném
územním plánu na severním okraji
návrhové plochy PV,
- schválila účetní závěrky a výsledky
hospodaření příspěvkových organizací
ZŠ Brno, Měšťanská 21, MŠ Holásecká
11, U Lípy Svobody 3 a V Aleji 2 sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014,
www.turany.cz
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- doporučila ZMČ schválit dotace
kulturním, sportovním, zájmovým
a sociálním organizacím pro rok 2015,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem
obecně závazné vyhlášky, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 25/2005 k zajištění Energe cké koncepce statutárního města Brna,
- doporučila ZMČ doporučit naby
pozemků p.č. 186 a p.č. 187 v k.ú.
Brněnské Ivanovice a pozemků p.č.
4095, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091,
4092/1, 4092/2, 4093, 4094 v k.ú.
Tuřany do vlastnictví statutárního
města Brna,
- uložila Komisi kulturní a sportovní
vytvořit metodiku pro rozdělování
ﬁnančních prostředků mezi žadatele
o dotace na provoz.
Rada na 11. schůzi dne 23. 4. 2015:
- otevřela obálky na výběr zhotovitele
opravy opěrné zdi MŠ U Lípy Svobody,
uložila ÚMČ vyhodno t nabídky
a předložit na příš zasedání nabídky
k provedení výběru zhotovitele.
Rada na 12. schůzi dne 4. 5. 2015:
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé,
Rozdrojovice 303, Kuřim, na výkon
technického dozoru investora (TDI)
na stavbě „MŠ U Lípy Svobody, opěrná zeď“ v ceně 26 000 Kč a na stavbě
„MŠ U Lípy Svobody, půdní vestavba a
výměna stropů, vícepráce k navýšení
počtu tříd“ v ceně 14 000 Kč,
- schválila nabídku Ing. Jana Patočky,
Dusíkova 906/41, Brno, na výkon
koordinátora bezpečnos a ochrany
zdraví při práci (BOZP) na stavbě „ MŠ
U Lípy – opěrná zeď“ v ceně 11 000 Kč
a na stavbě „ MŠ U Lípy Svobody –
půdní vestavba a výměna stropů,
vícepráce dle dodatku č. 4 zhotovitele“ v ceně 19 000 Kč,
- schválila obsah změnového listu č. 3
stavby „MŠ U Lípy Svobody, půdní
vestavba a výměna stropů, vícepráce
k navýšení počtu dě “, kterým se
zvyšuje cena díla o 1 164 050 Kč bez
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DPH,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra
Blažka na zpracování projektové dokumentace změny stavby před dokončením v budově MŠ U Lípy Svobody za
cenu 44 750 Kč a na výkon autorského
dozoru na stavbě v budově MŠ U Lípy
Svobody v ceně 52 750 Kč,
- schválila nabídku ﬁrmy Sidestav,
spol. s r.o. na akci: „ MŠ U Lípy Svobody - opěrná zeď“ v ceně 2 226 058 Kč,
- souhlasila s nabídkou Ing. Tomáše
Mo la na provedení geode ckého
zaměření stavby studny v areálu SK
Tuřany v ceně 7 865 Kč.
Rada na 13. schůzi dne 18. 5. 2015:
- schválila změny formátů a ceny inzerátů do zpravodaje Listy,
- souhlasila s udělením písemného
souhlasu Mysliveckému spolku Halalio Brno k výsadbě keřů, následné
péči o ně a opravě oplocení na
pozemcích p. č. 3649 a 3651 v k.ú.
Tuřany,
- souhlasila s udělením výjimky z normového počtu parkovacích míst pro
provoz mateřské školy v budově Pratecká 10k, Brno, v počtu 2 kusů na
dobu trvalou,
- schválila nabídku ﬁrmy S-Projekt Zlín
plus a.s. na výkon autorského dozoru
na stavbě: Novostavba tělocvičny
v MČ Brno–Tuřany v ceně dle nabídky,
celková cena za výkon AD se předpokládá do 100 s. Kč,
- souhlasila s nabídkou Mgr. Mar na
Budiše, WebSport &Consul ng service s.r.o., Boskovice, na organizaci
veřejné zakázky inves ční akce:
Rekonstrukce radnice III. etapa –
rekonstrukce knihovny Jiřího Mahena, v ceně 30 205 Kč,
- připravila k Návrhu Územního plánu
Modřice připomínky a ukládá úřadu
odeslat tyto připomínky MÚ Modřice
a na vědomí je zaslat náměstkovi primátora Mgr. Anderovi a OÚPR MMB,
- doporučila ZMČ souhlasit se změ-
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nou ÚPmB, spočívající ve změně na
pozemku p.č. 436/37, k.ú. Holásky,
z plochy komunikace na plochu pro
bydlení,
- nesouhlasila s vyvěšením moravské
vlajky dne 5.7.2015 na budově úřadu
u příležitos státního svátku – Den
příchodu slovanských věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,
a to z důvodu neexistence jednotného odborného názoru historiků na
podobu moravské vlajky,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou čás Brno-Tuřany za
období 1-3/2015,
- souhlasila se svěřením pozemků p.č.
3717 a p.č. 3755 v k.ú. Tuřany, uložila
ÚMČ požádat o svěření předmětných
nemovitos Majetkový odbor MMB.

ZASTUPITELSTVO MČ
Zastupitelstvo na 4. schůzi
dne 30. 4. 2015:
- schválilo změnu Jednacího řádu
Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky, která zrušuje obecně
závaznou vyhlášku statutárního
města Brna č. 25/2005, k zajištění
Energe cké koncepce statutárního
města Brna,
- souhlasilo s celoročním hospodařením a ﬁnančních vypořádáním MČ
Brno-Tuřany za rok 2014 a schválilo
závěrečný účet MČ za rok 2014,
- schválilo účetní závěrku MČ sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014,
- schválilo navýšení měsíčních odměn
neuvolněným členům Zastupitelstva
MČ v VII. volebním období,
- schválilo vyřazení zmařených invesc z majetku MČ:
1/ projektová dokumentace a studie
„Tělocvičny na ul. Hanácká“ MusilHybská 273 540 Kč
2/ projektová dokumentace „ Realizace skladebných čás ÚSES Dvorska“
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Ing. Beneš 76 472 Kč
3/ projektová dokumentace „ Realizace skladebných čás ÚSES Holásky“
Ing. Beneš 64 750 Kč
Na základě těchto projektových dokumentací nebudou realizovány další
inves ční akce.
- schválilo dotace kulturním, sportovním, zájmových a sociálním organiza-

INFORMACE
cím pro rok 2015,
- nesouhlasilo se změnou ÚPmB na
pozemcích p.č. 304, 305/1, 306/1,
306/2 a 306/5, k.ú. Dvorska z plochy
ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci
na plochu pro bydlení,
- doporučilo naby pozemků p.č. 186
a 187 v k.ú. Br. Ivanovice a pozemků p.
č. 4095, 4087, 4088, 4089, 4090,

STAVEBNÍ ZÁMĚRY
Dovolte mi, abych Vás v krátkos seznámil s m, co vedení radnice připravuje pro zlepšení života obyvatel naší městské čás .
V oblas školství se dokončuje rekonstrukce mateřské
školy U Lípy Svobody. Změnou projektu se nám při navýšení
ceny o cca 10 % opro původnímu rozpočtu podařilo navýšit kapacitu mateřské školy o 21 míst. Navíc se snažíme
zajis t, aby do plánovaného otevření v září 2015 bylo provedeno i zateplení celého objektu a nová fasáda. S těmito
úpravami původní projekt zcela nepochopitelně neuvažoval.

Zároveň s dokončováním úprav MŠ probíhá i rekonstrukce
havarijního stavu opěrné zdi, která bude rovněž hotova
v srpnu před uvedením školky do provozu. Další akcí, kterou budeme realizovat, je první etapa rekonstrukce havarijního stavu elektrorozvodů a kotelny v základní škole Měšťanská, která proběhne rovněž o prázdninách. V květnu se
rovněž rozběhla výstavba sportovní haly u ZŠ Měšťanská,
která bude sloužit jak žákům ZŠ, tak i široké veřejnos . Předpokládané ukončení prací je v prosinci tohoto roku.
Další oblas , které věnujeme pozornost, je oprava některých komunikací a autobusových zastávek. Po provedené
rekonstrukci kanalizace a opravě komunikací zůstaly
v původním stavu některé zastávky v Tuřanech. Pro zlepšení komfortu cestujících provedeme předláždění zastávek
strana 4
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4091, 4092/1, 2, 4093, 4094 v k.ú.
Tuřany do vlastnictví města Brna,
- schválilo připomínky k ZUR JmK,
- nevyužije předkupního práva k budově postavené na pozemku p.č. 687
v k.ú. Dvorska, v případě vykoupení
budovy městem Brnem, MČ souhlasí
se svěřením budovy.

Hanácká (před radnicí) a Chrlická směrem do města. Dále
vybudujeme dvě kontejnerová stání pro separovaný
odpad, a to u zdravotního střediska a poblíž křižovatky Kudrnova-Rolencova. Provedeme vyspravení nezpevněné čás
polní cesty Chrlická-Heřmánková. Z úrovně města budou
zajišťovány přípravné práce na opravě havarijního stavu ulice Požární současně s rekonstrukcí ulice Na návsi. Budeme
usilovat i o zahájení přípravných prací na rekonstrukci ulice
Rolencova.
Další inves ční akcí, která se bude v letošním roce realizovat, je přemístění pobočky knihovny Jiřího Mahena do
prostor po bývalé poště. Pro zahájení této akce jsme museli
znovu zajis t vydání propadlého stavebního povolení
a úsilím koaličních zastupitelů získat ﬁnanční podporu města Brna, bez které by inves ci nebylo možno realizovat.
Ve stadiu přípravy je vybudování kanalizace v čás Dvorska, na kterou byla zpracována projektová dokumentace již
v říjnu 2010 a v roce 2011 bylo na tuto akci vydáno územní
rozhodnu . Toto územní rozhodnu nechalo bývalé vedení
radnice rovněž propadnout. V současné době tedy znovu
vyřizujeme vydání nového územního rozhodnu a po jeho
vydání celou akci předáme městu Brnu, aby ji mohlo zahrnout do další etapy rekonstrukce kanalizace, jak tomu bylo
v případě Tuřan i Holásek.
Další akcí, kterou bychom chtěli připravit, je oprava objektu Tuřanské náměs 3 (současná pekárna). Zde bychom
chtěli vyzvat Vás, občany naší městské čás , k diskusi nad
m, k čemu by po rekonstrukci měl objekt podle Vašich
představ sloužit.
Na závěr mi dovolte, abychom Vám popřál příjemné proži letních měsíců a dětem prosluněné prázdniny.
Ing. Miroslav Dorazil
místostarosta
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PŘIPRAVUJEME
Vážení spoluobčané, po dvou měsících opět držíte v rukou
nové číslo obecního zpravodaje. Pokud dopadne dobře jednání s graﬁckou školou, příš vydání bude plnobarevné
a opět v rozšířeném rozsahu dvace stran. To vše, aniž by se
zvýšily náklady na jeho výrobu. Již v tomto vydání je pro vás
připravena novinka v podobě křížovky. Doufám, že m
potěšíme nejen „křížovkáře“. Firmy a podnikatelé si
mohou u nás zadat výrobu takové křížovky a využít ji jako
formu své propagace v našem zpravodaji.
V souvislos s lepší informovanos občanů jsme slíbili
nové webové stránky. V současné době dokončujeme přípravu a novou strukturu stránek. Všechny požadované
informace by měly být dostupné na maximálně tři kliknu .
V průběhu měsíce června a července budou stránky
odzkoušeny a následně zprovozněny.

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR
Vedení radnice ve spolupráci s Policií ČR připravilo dvě
akce. V první řadě se jednalo o bezpečnostně preven vní
akci pro předškoláky z našich mateřských škol. Více
podrobnos najdete v samostatném článku paní ředitelky.
Druhou akcí bylo uspořádání besedy pro seniory na téma
prevence krádeží a podvodů. Beseda proběhla v zasedací
místnos radnice. Senioři byli seznámeni s nejčastějšími
prak kami zlodějů a podvodníků. Byly jim také poskytnuty
rady, jak se nestát obě trestné činnos .

červen 2015

SPRÁVA HŘBITOVŮ INFORMUJE
V prosincovém vydání jste byli upozorněni, že ukládání
uren se zpopelněnými ostatky do hrobů bez souhlasu Správy hřbitovů je porušení zákona č. 256/2001 o pohřebnictví,
a můžete být sankciováni. V rámci korektních vztahů mezi
Správou hřbitovů a vedením radnice MČ Brno-Tuřany je
vyhlášena “amnes e” pro ty nájemce hrobových míst, kteří tak dosud neučinili. Dodatečné oznámení o uložení urny
se provádí ve správní kanceláři Správy hřbitovů, Vídeňská
96. Dohodnout se lze i telefonicky – 543 213 805 nebo mailem – brnenskehrbitovy@volny.cz. Správa hřbitovů také
přislíbila opravy popraskaného asfaltu a vstupního prostoru. U vchodů jsou nově umístěny dva odpadkové koše a je
dojednán vstup druhou bránou v době významných svátků.

PLAKÁTOVACÍ PLOCHA
Od poloviny května je občanům k dispozici nová veřejná
plakátovací plocha napro radnice. Je náhradou za plakátovací plochu, která byla zrušena při rekonstrukci kanalizace a stála napro autosalonu.
Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky k dění v obci
neváhejte psát na e-mailovou adresu pripominky@turany.cz, případně se stavte osobně na radnici. Dveře máte otevřené. Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné
a klidné proži letních měsíců a zasloužený odpočinek na
dovolené.

„UKLIĎME ČESKO” V TUŘANECH

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

18. dubna se městská část zapojila do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“. A jak to dopadlo? Nesešlo se nás sice
mnoho, ale danou lokalitu (kolem plotu Agra mezi ulicemi
Myslivecká a Pratecká) jsme vyčis li od veškerého komunálního odpadu. Celkem jsme sesbírali devět pytlů odpadků. Všem, kteří se do akce zapojili, velmi děkujeme a vy
ostatní se snad připojíte příště.

FINANČNÍ DOTACE
O stavebních záměrech a rozvoji obce se dočtete v samostatném příspěvku pana místostarosty. Tyto ak vity je možné realizovat pouze při dostatečném zajištění ﬁnancování.
V první půlce roku se nám podařilo získat nad rámec rozpočtu různé ﬁnanční dotace z magistrátu. Celkem se jedná
o částku téměř osm milionů korun:
800.000 Kč
stavební úpravy vedoucí k navýšení kapacity MŠ U Lípy Svobody
500.000 Kč
rekonstrukce opěrné zdi
50.000 Kč
myčka a kuchyňská linka v MŠ V Aleji
70.000 Kč
postýlky a nábytkové vybavení MŠ U Lípy Svobody
6.000.000 Kč přemístění pobočky knihovny Jiřího Mahena do prostor po bývalé poště
450.000 Kč
rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Měšťanská
www.turany.cz
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Rekonstrukce obsahovala přechod
pro chodce a zálivy
pro autobusy. Bohužel za poslední
čtyři roky se věc neřešila, změnily se
normy a v současné době je projekt
nevyhovující. Takže naše návrhy byly
zamítnuty. Chci se ještě pokusit vyjednat alespoň přechod pro chodce.
Bohužel mám pocit, že různá nařízení,
normy a rádoby pravidla vítězí nad
zdravým rozumem.
14. května jsem svolal na radnici jednání o obchvatu Tuřan. Přijeli zástupci
města Brna, Jihomoravského kraje,
Správy a údržby silnic JMK, Brněnských komunikací a.s., Ředitelství
silnic a dálnic ČR. Všichni zúčastnění
se shodli na ochotě a potřebě pokračovat v dalších jednáních, která povedou k realizaci obchvatu. Nezbytným
krokem je dohoda mezi Jihomoravským krajem a městem Brnem. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedá-

DOPRAVNÍ SITUACE V TUŘANECH
Dopravní situace v naší městské čás
je dlouhodobě neuspokojivá - ranní
kolony, průjezdy kamionů, nepřehledná situace na křižovatce u kostela atd.
Vedli jsme několik jednání ke zlepšení.
Především jsme chtěli nechat umís t
zrcadlo do křižovatky u kostela. Bezpečné odbočení na Sla nu je téměř
nemožné. Bohužel naše požadavky
byly Odborem dopravy MMB a policií
smeteny ze stolu jako nedůvodné.
Dostali jsme od úředníků „výbornou“
radu, že máme raději vyřešit obchvat
(což samozřejmě vůbec nezáleží na
nás). Nevím, co více může oblomit
odpovědné osoby, aby naslouchaly
požadavkům občanů. Snad pe ce?
Dále jsme chtěli řešit rekonstrukci
křižovatky ulic Růžová a Sokolnická.
Projektová dokumentace a stavební
povolení pochází již z roku 2008.

SLAVNOSTI TUŘANSKÉHO ZELÍ
Datum 26. září 2015 si zapište do svých kalendářů červenou tužkou. Přestože se díky pondělnímu státnímu svátku
jedná o prodloužený víkend, neměli byste nikam jezdit
a v sobotu raději zůstaňte v Tuřanech. Ptáte se proč? Ve spolupráci s ﬁrmou Agro Brno-Tuřany, a.s. pro vás připravujeme první ročník akce „Slavnos tuřanského zelí“. Celodenní akce bude od rána probíhat na nádvoří radnice. Bude připraven bohatý program, zábava pro dě i dospělé, prezentace místních restaurací, ochutnávka zelňačky, posezení při
cimbálu a spousta dalšího. Podrobné informace najdete
včas na letácích ve svých poštovních schránkách, na obecním webu a FB proﬁlu. Nad akcí převzal záš tu hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

ODTAHY PŘI BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ
Pokud bylo Vaše vozidlo odtaženo při blokovém čištění,
odtah nebyl nařízen městskou policií a strážníci jej neevidují. Dotazy ohledně odtažených aut proto nesměřujte na
linku 156, ale na číslo 158 Policie České republiky, která eviduje odtahy při blokových čištěních.
Pavel Šoba, MP Brno
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ní (Z6/013) ze dne 5. 3. 2012 schválilo
dokument „Návrh rámcové dohody o
spolupráci při přípravě a realizaci
obchvatu Tuřan s Jihomoravským
krajem“. Tato dohoda však nebyla
naplněna a pozbyla platnos k 31. 12.
2013. Dopisem jsme vyzvali všechny
radní města Brna a Jihomoravského
kraje, aby zahájili jednání o obnovení
této dohody, která je nezbytná pro
další postup vedoucí k realizaci
obchvatu.
Po půl roce se konečně pohnula snaha
zamezit vjezdu kamionů na ulici Heřmánkova, Chrlická a Režná. Omezení
musí proběhnout na dvě etapy.
V první etapě bude omezen vjezd na
polní cesty a následně i na běžné
komunikace. Zdánlivě jednoduchá
a jasná řešení mají někdy zbytečně
složitý vývoj.
Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

JUBILANTI ZMĚNA OD 1. 7. 2015
V naší městské čás je již spoustu let zvykem, že občanům,
kteří slaví významné životní jubileum (75, 80, 85, 90 let
a dále každý rok) nebo výročí uzavření sňatku (zlaté, diamantové, pla nové svatby) chodí osobně jménem vedení
MČ blahopřát pověřené členky sociálně zdravotní komise.
Blahopřání s malým dárkem je předáváno seniorům s trvalým pobytem v naší městské čás v jejich domově.
Abychom naplnili literu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, již není možné zjis t datum narození občanů z celostátních evidencí. Nechceme však zrušit tuto tradici, při které také mohou členky sociální komise poskytnout jubilantům informace ze sociální oblas , ale nyní
k tomu potřebujeme pomoc Vás, občanů. Pro jubilanty, kteří mají zájem o gratulaci z městské čás , to znamená vyplnit
„Souhlas s osobní návštěvou“, který je dostupný na webových stránkách městské čás Brno-Tuřany nebo na ÚMČ
Brno-Tuřany, referát sociálních věcí, Tuřanské náměs 1, 1.
patro, Bc. Věra Suchá, tel. 545 128 234, email:sucha@turany.cz. Vyplněný souhlas je nutné doručit buď osobně nebo
poštou na ÚMČ Brno-Tuřany, odbor všeobecný referát sociálních věcí, Tuřanské náměs 1, 620 00 Brno. K ověření údajů je třeba průkaz totožnos , oddací list (stačí předložit při
návštěvě gratulantů). Spolupracujeme i s ostatními členy
rodiny a gratulace zpravidla probíhá po domluvě s jubilantem nebo s rodinou.
Věra Suchá
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZAPLEVELENÝCH POZEMCÍCH
Upozorňujeme vlastníky a nájemce pozemků v naší městské čás , že jsou povinni na těchto pozemcích zajišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů, včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo ohrožení zdraví
lidí nebo zvířat (zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské
péči, § 3 odst. 1 písm. a).
Vyzýváme proto všechny vlastníky a nájemce, aby udržova-

li pozemky v souladu s mto zákonem, jinak může být ve
správním řízení fyzickým osobám uložena pokuta až 30.000
Kč. U právnických osob a podnikajících fyzických osob může
pokuta dosáhnout výše až 500.000 Kč.
Pokosy pozemků je třeba provádět minimálně dvakrát ročně, a to takto:
1. pokos - do poloviny června, nejpozději do konce června
2. pokos - koncem srpna, nejpozději začátkem září.

UPOZORŇOVÁNÍ NA ČIŠTĚNÍ VAŠÍ ULICE
Již rok funguje služba, která vás upozorní na čištění ve vaší
ulici, a to s dostatečným předs hem, který si můžete sami
zvolit. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem. Služba
je v základní verzi zcela zdarma. A je poskytována na základě smlouvy s městskou čás Brno-Tuřany. Pokud byste chtěli pokročilé funkce, jako je odesílání upozornění pomocí
SMS nebo sledování více ulic, můžete si objednat jeden
z následujících tarifů:
Ceny za poskytnutou službu:
• Zdarma - informace o termínech čištění 1 (vámi určené)
ulice v naší městské čás prostřednictvím e-mailu

• 20 Kč/rok - informace o termínech čištění 1 (vámi určené) ulice v naší městské čás prostřednictvím e-mailu
a SMS zprávy
• 50 Kč/rok - informace o termínech čištění 4 (vámi určených) ulic v naší městské čás prostřednictvím e-mailu
a SMS zprávy
• 100 Kč/rok - informace o termínech čištění 12 (vámi určených) ulic v naší městské čás prostřednictvím e-mailu
a SMS zprávy
Více informací na webu h p://www.cisteniulic.cz/.

OPRAVA ŽELEZ. PŘEJEZDU KAŠTANOVÁ
Upozorňujeme občany na dopravní uzavírku ul. Kaštanová v termínu
11. – 21. 7. 2015 z důvodu opravy železničního přejezdu. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Glocova, 1. května a dále přes Holásky. V době
uzavírky bude na ulici Glocova zákaz zastavení.
V důvodu častého používání ulice Glocova jako objízdné trasy jsme
zažádali společnost Brněnské komunikace a.s. o opravu povrchu
vozovky, který je v havarijním stavu.
Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

KONTEJNERY NA TEXTIL
V naší městské čás jsou v současné
době umístěny Diecézní charitou
Brno kontejnery na sběr zachovalého tex lu, a to na ul. Dvorecká za kostelní zahradou a u kontejnerového stání na tříděné odpady na Tuřanském
náměs . Bližší informace jsou vylepeny přímo na kontejnerech. Obsah kontejnerů bude Charitou pravidelně kontrolován a odvážen.

www.turany.cz

LÉTO NA STARÉ RADNICI
Pokud budete letošní léto, nebo jeho větší část trávit v Brně, rozhodně
se při výběru zábavy nespálíte. Ve městě pro vás to ž Turis cké informační centrum města Brna namíchalo osvěžující letní koktejl, jehož
ingredience tvoří divadlo, hudba i kina pod širým nebem.
Po celé prázdniny bude živo pod věží Staré radnice. Můžete se tam těšit
na pestrou směsici koncertů všech žánrů i letní kino. Představí se folkové, rockové i jazzové legendy, naladí vás koncerty soudobé nebo staré
hudby. V atmosféře nádvoří Staré radnice si také skvěle vychutnáte to
nejlepší z českého ﬁlmu od třicátých do sedmdesátých let.
Více na www.gotobrno.cz/leto
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NOVÉ PRŮKAZY OZP
Dne 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost
nová právní úprava, která zavádí automa cký přechod nároku z průkazů
mimořádných výhod na průkaz osoby
se zdravotním pos žením (průkaz
OZP). Úřad práce ČR už nebude sám
zahajovat správní řízení z moci úřední,
jako tomu bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý
držitel průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P si
bude muset sám hlídat dobu platnos
průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako
u občanského nebo řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajis t
výměnu dosavadních průkazů za nové
plastové kar čky podobné řidičskému
nebo občanskému průkazu,
a to do 31. 12. 2015.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká
jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho
záležitos na úřadech, bezplatnou
dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem,
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobu-

INFORMACE
sové dopravy, parkovací průkaz nebo,
bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu
OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.
Kdo má nárok na přechod nároku na
průkaz OZP
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP
stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnos jejich zdravotního pos žení. Nárok na průkaz OZP
u těchto osob trvá po dobu, po kterou
měly přiznány mimořádné výhody.
Pokud však klient nemůže doložit dobu
platnos přiznání mimořádných výhod,
nárok na průkaz OZP trvá pouze po
dobu platnos průkazu mimořádných
výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů
účinných do 31. 12. 2013, mají podle
zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na
takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu,
na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na
předchozí průkaz.
Postup při prokazování nároku na průkaz OZP
Žadatelé musejí vyplnit na příslušném
kontaktním pracoviště ÚP ČR skopis s
názvem „Žádost o přechod nároku na
průkaz osoby se zdravotním pos žením“. Formulář lze nalézt na webových
stránkách MPSV ČR nebo ho dostanou
na přepážce. O nový průkaz musejí lidé
pořádat nejpozději do 31.12.2015. V
opačném případě jim na něj zanikne
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nárok. V Brně se žádost podává na ÚP,
kontaktní pracoviště Mojmírovo
náměs 10, Brno-Královo Pole. Úřední
hodiny: pondělí a středa 8-12, 13-17,
úterý a čtvrtek 8-11.
Co je třeba vzít s sebou na ÚP
Při podání žádos o přechod nároku na
průkaz OZP je nutné, aby si klient
s sebou vzal platný průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz OZP.Dále je třeba doložit aktuální fotograﬁi,
která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm
x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu
také prokázat svou totožnost občanským průkazem.
Volba symbolu osoby se zdravotním
pos žením
Od 1. 1. 2015 mají klien také možnost
sami si zvolit, zda si přejí na průkazu
uvést symbol označení osoby
s úplnou nebo prak ckou hluchotou
nebo osoby hluchoslepé anebo osoby
úplně nebo prak cky nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených
druhů pos žení). Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při
podání žádos o přechod nároku na
průkaz OZP.
Na ÚP čekají žadatele dvě cesty. Po
podání žádos ÚP nechá vyrobit nový
průkaz OZP, který skne skárna cenin v
Praze a poté žadatele vyzve
k jeho převze . Za průkaz zapla poplatek 30 Kč.
Mgr. Eliška Škrancová
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PO KOM JSOU POJMENOVÁNY ULICE V MČ BRNO-TUŘANY? - druhá část
PŘICHYSTALOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 20. prosince
1932 (1946), dřívější oﬁciální názvy: Přichystalgasse
(1939), Wiesen (1942), Lučiny (1945).
Štěpán Přichystal se narodil 22. prosince 1889 v Tuřanech
(nyní Švédská 4). Pracoval jako krejčovský pomocník. Stal
se členem místního Sokola, hrál v ochotnickém divadle. Od
ledna 1914 žil v Chrlicích (nyní K Lázinkám 17, asanováno).
Po vyhlášení úplné mobilizace 31. července 1914 narukoval k 3. praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14 do
Brna a již 16. srpna odjel na východní frontu do Haliče, kde
byl 20. října 1914 u Sienawy v bojích pro Rusku zraněn do
hlavy. Léčil se v Čechách a poté odjel opět jako příslušník
14. pluku na italskou frontu, kde 20. června 1918 u města
Montello byl zajat. Do československých legií se přihlásil
31. srpna 1918 ve Fonte d´Amore a 22. září byl zařazen k 35.
střeleckého pluku, v jehož řadách se účastnil závěrečné italské ofenzivy pro rakousko-uherským jednotkám. Do Chrlic se vrá l 27. prosince 1918, ale již v následujícím roce
odjel na Slovensko, kde zpočátku konal pohraniční službu
a poté byl nasazen do bojů pro maďarské Rudé armádě.
Byl těžce zraněn 20. května 1919 u obce Bélapa álva
a následující den zemřel během převozu do nemocnice
v městě Tornaľa. "Detail legionáře""Památník čs legií”
ROLENCOVA, katastr Holásky, Brněnské Ivanovice, Tuřany,
vznik názvu 28. prosince 1960, první pojmenování.
Jaroslav Rolenc se narodil 10. ledna 1915 v Holáskách (nyní
V pískách 2). V roce 1932 se vyučil elektromechanikem.
Pilotní dráhu začal v Moravském aeroklubu na le š
v Brně-Černovicích a dokončil u Leteckého pluku 4 v Praze.
V září 1938 byl přeložen na Slovensko, kde spolu s dalšími
piloty s hací letky bránil vzdušnou hranici Československa
pro hortyovskému Maďarsku. Na konci března musel
demobilizovat, ale zapojil se do domácího odboje. Rozhodl
se v boji pro nepříteli pokračovat v zahraniční armádě.
Z domova ilegálně odešel 16. listopadu 1939 do Francie
a odtud do Anglie, kde byl 20. července 1940 přijat do britského Královského letectva. Po přeškolení na pilota vícemotorových letounů byl přidělen k 311. československé
bombardovací peru do East Wrethamu. Odtud vzlétl 23.
října 1941 ke cvičnému letu, letoun se však z nezjištěných
příčin zří l v prostoru Cardigansského zálivu v Irském moři.
Jaroslav Rolenc je nositelem řady československých a britských vyznamenání. V roce 1990 byl povýšen in memoriam
do hodnos majora letectva a v květnu 1991 mimořádně
povýšen na plukovníka.
SAIDOVA, katastr Brněnské Ivanovice, vznik názvu 25. září
1946, dřívější oﬁciální názvy: Zámecká (1932),Schlossgasse (1939), Yorckgasse (1942), Yorckova (1945).
Ondřej Saida se narodil 27. července 1918 v Dřevohos cích. V roce 1927 se přistěhoval do Brněnských Ivanovic,
kde jeho otec zdědil rolnickou usedlost. V roce 1938 matuwww.turany.cz

roval na I. československém reálném gymnáziu v Brně.
V březnu 1939 nastoupil vojenskou službu u 37. Pěšího pluku v Levoči, ale již po třech týdnech byl propuštěn na trvalou dovolenou. Začal pracovat jako četnický strážmistr
a zapojil se do činnos Obrany národa. Byl ustanoven do
funkce důvěrníka odboje pro Nenovice. V září 1939 začal
studovat v abiturientském kursu při obchodní akademii
v Brně (Kotlářská). Přímo ve škole byl 20. prosince 1939
zatčen gestapem a uvězněn v Sušilových kolejích v Brně,
odkud byl 6. února 1940 převezen do Kounicových kolejí
a 13. června 1940 do věznice ve Vra slavi. V červnu 1942
byl transportován do věznice v Dietzu, kde byl 29. října
1942 za „přípravu velezrady“ odsouzen k trestu smr . Ten
mu byl 23. března 1943 změněn na deset let káznice. V dubnu 1943 byl převezen do káznice v bavorském Kaisheimu.
V říjnu 1944 u něj propukla tuberkulóza a na její následky
26. března 1945 zemřel.
STŘÍŽOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 24. ledna 1939,
dřívější oﬁciální název: Střížgasse (1939–1945).
Arnošt Stříž se narodil 29. září 1814 v Ochozu. Studoval
brněnskou reálku, patrně byl funda stou v některém
brněnském klášteře. Jako učitelský pomocník působil dva
roky v Blučině, poté čtyři roky ve Šlapanicích, dva měsíce
v Želešicích a pět měsíců v Telnici, kam přišel na začátku
roku 1837. Biskupská konsistoř v Brně ho 5. října 1837 deﬁni vně jmenovala učitelem v Tuřanech. Vyučovat začal o tři
týdny později. Za vedení opakovacího vyučování obdržel 6.
října 1848 od Císařského a královského gubernia v Brně
pochvalné uznání (Belobungsdekret), které mu předala biskupská konsistoř. U příležitos třice leté pedagogické
činnos obdržel v roce 1860 od Moravského místodržitelství čestný tul Vzorový učitel (Musterlehrer). Byl druhým
kronikářem tuřanské školy. Podílel se na zbudování nové
trojtřídní školy v Tuřanech (nyní Tuřanské náměs 3), která
byla předána do užívání 27. září 1874, a kde také v jednom
ze tří bytů bydlel. Na zasloužený odpočinek odešel 31. července 1887 – po 57 letech pedagogické činnos , za což mu
Císařská a královská školní rada vyslovila pochvalné uznání.
V letech 1837 až 1887 působil také jako varhaník a dirigent
chrámového sboru farního kostela v Tuřanech. Zbývající
část života dožil ve svém domku v Tuřanech (nyní Podlipná
2). Byl oporou místním občanům a podílel se na kulturněosvětovém životě v obci. Zemřel 15. října 1898 v Tuřanech.
ŠPIRKOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 10. května 1945, dřívější oﬁciální názvy: Spojovací (1930), Verbindungsgasse
(1939), Špirkgasse (1942).
Jan Evangelista Špirk se narodil 29. prosince 1821 v Třebíči.
Kněžské svěcení přijal v roce 1847. Působil jako kaplan
v Babicích, Horních Dubňanech, Rudíkově a jako administrátor v Žebě ně. V roce 1953 přišel do Tuřan, kde působil
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PO KOM JSOU POJMENOVÁNY ULICE V MČ BRNO-TUŘANY?
jako kaplan, od roku 1868 jako farář. Z jeho inicia vy došlo
k rozšíření místního hřbitova (1866 až 1868) a k přestavbě
poutního chrámu (1888 až 1891). Podílel se na mnoha
akcích církevních i světských, měl podíl na rozvoji školství
ve farnos . V květnu 1899 slavnostně vysvě l spolkový
prapor Katolické vzdělávací besedy Svornost v Tuřanech (založena 1897). Je nositelem vysokých rakouských vyznamenání: Zlatého záslužného kříže s korunou a Řádu Fran ška
Josefa. Zemřel 18. ledna 1904 v Tuřanech.
UHÝRKOVA, katastr Tuřany, vznik názvu 12. června 1946,
dřívější oﬁciální názvy: Günter-Prien-Gasse (1942), Güntera Priena (1945), Kuzmányho (1946).
Fran šek Uhýrek se narodil 30. srpna 1907 v Kloboukách.
Bydlel v Holáskách (nyní ulice 1. května). Pracoval jako dělník ve stolárně Jana Drápely v Nenovicích. Zapojil se do
odboje v Obraně národa a v organizaci Nemo – Bílá lvice.
Gestapo ho zatklo 7. října 1943. Byl vězněn v Brně, poté byl
transportován do Vra slavi, kde byl 7. září 1944 popraven
gilo nou.
VLČKOVA, katastr Dvorska, vznik názvu 3. srpna 1972, první pojmenování.
Fran šek Vlček (1891–1941) byl první český učitel ve Dvorské (od roku 1924 Dvorska), kde byla 17. září 1922 otevřena
česká menšinová škola, kterou navštěvovalo dvanáct žáků.
Zasadil se o zbudování nové školní budovy (nyní Zapletalova 67), která byla otevřena v roce 1930. V obci působil jako
správce a třídní učitel do června 1932. Patřil k významným
místním osvětovým pracovníkům.
VOTROUBKOVA, katastr Brněnské Ivanovice, vznik názvu
25. září 1946, dřívější oﬁciální názvy: Západní (1932, 1945),
Westgasse (1939).
Václav Votroubek se narodil 13. února 1900 v Boru
u Skutče. Přistěhoval se do Brněnských Ivanovic, kde pracoval jako obuvník. Zapojil se do odboje ve skupině Nemo –
Bílá lvice. Gestapo ho zatklo 22. října 1943. Byl vězněn
v Brně, odkud byl transportován do Vra slavi, kde byl 7.
září 1944 popraven gilo nou.
WIDMANNOVA, katastr Holásky, vznik názvu 22. června
2004, první pojmenování.
Josef Viktor Widmann se narodil 20. února 1842 v Nenovicích (Brněnských Ivanovicích) v objektu správní budovy
místního zámečku. Měl německou národnost, záhy získal
státní příslušnost Švýcarské konfederace. Své mládí strávil
na faře v Liestalu, v hlavním městě kantonu Basilej-venkov,
kde jeho otec, bývalý cisterciácký mnich z kláštera v rakouském Heiligenkreuzu, byl pastorem. V letech 1862 až 1865
absolvoval teologická studia v Basileji, Heidelberku a Jeně.
V roce 1880 obdržel čestný doktorát Filozoﬁcké fakulty
v Bernu. V roce 1867 působil jako pomocník na faře ve
Frauenfeldu. V letech 1868 až 1878 byl řídícím učitelem dívstrana 10

čí školy v Bernu. Od roku 1880 působil jako žurnalista
a redaktor kulturní rubriky novin Der Bund. Svým působením v novinách uváděl do literatury mladé spisovatele
a básníky. Podporoval například Carla Spi elera, pozdějšího nositele Nobelovy ceny za literaturu. Bydlel v Bernu,
měl státní příslušnost Švýcarské konfederace. Za svoje rozsáhlé literární dílo byl navržen na Nobelovu cenu. Zemřel 8.
listopadu 1911 v Bernu.
ZAPLETALOVA, katastr Dvorska, vznik názvu 3. srpna 1972,
první pojmenování.
Josef Zapletal se narodil 30. října 1899 v Kroužku (nyní část
Rousínova). V roce 1917 musel narukovat na vojnu, a tak
studium na učitelském ústavu ukončil maturitní zkouškou
až v roce 1921. Poté učil v Újezdě u Uničova, Bílé Vodě, Šilperku (nyní Š ty) a Grándorfu (nyní Hradec nad Svitavou).
Od 1. září 1934 začal učit ve Dvorskách, kde se stal správcem a třídním učitelem zdejší „jednotřídní obecné školy
státní“. Stal se členem tuřanského Sokola i Sokolské župy
Dr. Jindry Vaníčka. V roce 1938 se účastnil X. všesokolského
sletu v Praze. Stal se rovněž členem Menšinového odboru
Národní jednoty ve Dvorskách a uspořádal několik akcí profašis ckého rázu. Ve Dvorskách učil do 24. června 1939
a bydlel do srpna téhož roku. Poprvé ho brněnské gestapo
vyslýchalo 22. listopadu 1939. Udali ho místní Němci ze
Dvorsk, kteří nezapomněli na jeho vlasteneckou činnost. To
již od září učil na obecné škole v Bílovicích nad Svitavou, kde
rovněž bydlel. Za pro německý výrok pronesený 6. září
1942 na kurzu Národního souručenství byl 2. listopadu
1942 zatčen a vyslýchán v Kounicových kolejích. Poté byl
vězněn v koncentračním táboře Pod kaštany a v lednu 1943
transportován do Osvě mi, kde byl 23. února 1943 popraven v plynové komoře.
ZEZULOVA, katastr Tuřany, Brněnské Ivanovice, vznik
názvu 25. září 1946, dřívější oﬁciální názvy: Widmannova
(1932, 1945), Widmanngasse (1939).
Tomáš Zezula se narodil 8. ledna 1917 v Brně. Přistěhoval
se do Chrlic. Studoval Obchodní akademii v Brně. Stal se členem tuřanského Sokola. Zapojil se do odboje v Obraně
národa (okres Brno-venkov, úsek Sokolnice) a ve skupině
Nemo – Bílá lvice. Gestapo ho zatklo 10. září 1942 a věznilo
v Brně. Poté byl transportován do Vra slavi, kde byl 7. září
1944 popraven gilo nou. Změna názvu v roce 1946 byla
poplatná poválečné době, kdy všechno „německé“ muselo
být odstraněno. Josef Viktor Widmann (1842–1911) měl
německou národnost, ale s nacis ckým Německem neměl
nic společného. Byl významný spisovatel, publicista, kazatel a pedagog žijící ve Švýcarsku, který se narodil v Nenovicích. Od roku 2004 je ulice Widmannova v Holáskách.
Připravil: Ing. Miroslav Kopecký
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FUTSAL - VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
Také v letošním roce jsme se vydali reprezentovat naši školu ve zmenšených formách kopané. Vzhledem k velkému
zájmu hráčů se nám podařilo do městského kola sestavit
dvě družstva.
Měšťanskou „A“ reprezentovali žáci:
9. A – Kuba Kopic, Kuba Zbitek, Milan Klement, Honza Přichystal, 9. B – Eda Schockherr, David Nejezchleb, Vojta Červík, 8. A – Michal Černý, 8. B – Vítek Vysloužil, 8. C – Tomáš
Modlitba (brankář).
Měšťanskou „B“ reprezentovali žáci:
9. C – Filip Leznar, Tomáš Šperka, Honza Stříž, Lukáš Krejčí,
Honza Dobrovolný, Filip Jordan, Dominik Kříž, Miroslav
Mikeš, 8. C – Radek Lacka.
Městské kolo se odehrálo 20. dubna na hřiš ch ZŠ Svážná
podle futsalových pravidel (4+1, futsalový míč atd.). Zde se
potkalo 40 základních škol a víceletých gymnázií z celého
Brna. V základních skupinách se dařilo oběma našim
týmům tak, že dokázali postoupit do osmiﬁnálových skupin, které se hrály na stejném místě 4. května. I přes velké
nasazení a snahu všech hráčů „Áčka“ již z této skupiny
postoupit nedokázali a skončili tak před branami semiﬁnále. To „Béčko“ prošlo nejen přes osmiﬁnále, ale následně i
přes semiﬁnále a ve ﬁnále dokázalo zvítězit a obhájit tak
loňské prvenství.
Na základě vítězství v městské soutěži jsme postoupili do
ﬁnále Jihomoravského kraje, které se také tradičně konalo
v Boskovicích hned 6. května. Zde naši školu reprezentovali
hráči z 9. C - Filip Leznar, Tomáš Šperka, Honza Stříž, Lukáš
Krejčí, Honza Dobrovolný, Filip Jordan, Dominik Kříž,
Roman Prax, 8. C – Adam Rathouský.
Ani na tomto turnaji nepoznali hráči z Měšťanské hořkost

porážky a po vítězném ﬁnále nad žáky ze Znojma jsme
postoupili na mezikrajské ﬁnále do Jihlavy.
Letos jsme do Jihlavy odjížděli 14. května s m, že škola
z Pardubic na poslední chvíli zrušila svoji účast, a tak to bylo
kdo s koho mezi týmy ZŠ Měšťanská a ZŠ Evžena Rošického
(Jihlava). Po vyrovnaném boji a výsledku 3:3 v normální hrací době došlo na pokutové kopy. V nich jsme měli pevnější
nervy, 3x jsme proměnili a soupeř 1x selhal, Tam nás po celkovém vítězství čekala cesta na republikové ﬁnále do Ús
nad Orlicí.
Našim hráčům se po dlouhé cestě ze základních kol, přes
krajské kvaliﬁkace až po tento ﬁnálový turnaj houpaly stříbrné medaile, které byly po předvedených výkonech zcela
zasloužené. Tímto patří hráčům velké poděkování za předváděné výkony spojené s velkou bojovnos od začátku až
do konce. V souvislos s mto je nutno dodat, že hned od
prvního dne jsme dohrávali turnaj pouze se třemi náhradníky (Pokorný M. s námi ani neodjel a Rathouský se zranil
v prvním utkání), což bylo pro hráče velice fyzicky náročné
a o to cennější tento úspěch je.
Také je třeba vyzdvihnout individuální ocenění Filipa Leznara, kterého vedoucí ostatních družstev za výborné výkony zaslouženě vybrali jako nejlepšího brankáře ze všech
zúčastněných týmů. Tímto Filipovi gratulujeme!
Nezbývá nám než doufat, že v budoucnu na tyto úspěchy
opět navážeme.
Mar n Janás, vedoucí družstva
Více na www.zsmestanska.cz/kategorie/tohle-jsme-zazili

KLUB DŮCHODCŮ
Vážení spoluobčané.
Po krátké odmlce Vám chci podat zprávu o činnos Klubu důchodců v Tuřanech. Činnost klubu je velmi pestrá. Velkému zájmu se těšilo 75 našich členů, kteří navš vili
brněnskou hvězdárnu. Velký zájem byl i o divadelní představení „Kupec Benátský“.
Velké spokojenos slouží také pravidelné zájezdy do termálních lázní Velký Meder.
O zájezdy za poznáním je rovněž velký zájem a obvykle zaplňujeme autobus o kapacitě 70 míst. V červnu pojedeme na návštěvu Bra slavy a v září navš víme naše přátele
z Jednoty důchodců v Čach cích. Pravidelně, 4x ročně pořádáme taneční odpoledne
na Orlovně. Stoupající zájem našich členů i důchodců z celého Brna svědčí o tom, že
si tuto zábavu oblíbili a že pro nikoho není věk překážkou. Zdatnější členové našeho
klubu se pravidelně zúčastňují i sportovních zápolení organizovaných Svazem
důchodců ČR. Na posledním, celoměstském kole 22. 5. 2015 naše družstvo celkově
zvítězilo a ve všech disciplínách jsme skončili na „bedně“. Obdrželi jsme krásný
putovní pohár a už se těšíme na červen, na krajské sportovní hry, které budou letos
v Hodoníně.
Antonín Vondruška,předseda
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PROJEKT EU ZDRAVÍ
Měsíc duben probíhal ve znamení oslav Světového dne
zdraví, letos zaměřeného na prevenci infekčních onemocnění a také oslav Dne Země, který s sebou nesl příležitost
udělat něco pro životní prostředí. Těchto dvou svátků naše
škola plně využila a navíc koncem dubna dokončily dě ze

červen 2015

4. A druhou část projektu Zdraví, který probíhá ve spolupráci s centrem environmentální výchovy Rezekvítek.
V tomto období šlo o to, aby si uvědomily, že při intenzivním pěstování rostlin může docházet k poškozování životního prostředí používáním chemických postřiků, které se
pak stanou součás koloběhu živin i škodlivin v zemědělské
krajině. Dě už ví, že v potravinách zůstává nepatrné množství chemických postřiků a hnojiv, tzv. pes cidů a jak m
člověk ovlivňuje volně žijící živočichy. Dále se dě seznámily s pojmem ekologické zemědělství a označením potravin
BIO, umí zjis t informace z loga ﬁrmy. Prostřednictvím
pohybových ak vit dospěly k závěru, že je potřeba podpořit regionální výrobce potravin a pěs tele ovoce a zeleniny,
protože přeprava těchto výrobků ze zahraničí je svázána se
znečišťováním životního prostředí a ošetřováním potravin
pro trvanlivost. Ak vity v projektu pamatují i na zacházení
se zvířaty v konvenčním a ekologickém zemědělství, což
pro mnohé dě bylo překvapením. Dě se prostřednictvím
projektu dozvídají zajímavos a vždy se těší na další část.
Hana Svobodová

DEN DĚTÍ NA MĚŠŤANSKÉ
Den dě na Měšťanské
Tak jako na jiných školách i u nás dě oslavily svůj svátek,
tentokrát o něco dříve, a to v pátek 30. 5. 2015. Ráno ve
svých třídách soutěžily a hrály si, poté zhlédly poutavé
vystoupení ﬁlmových kaskadérů v tělocvičně na Měšťanské, kteří jim vysvětlili, v čem tato zajímavá a náročná práce
spočívá.
Ve svačinové přestávce si dě pochutnaly na ledňáčcích
a následovalo setkání se dvěma medvídky Hugem a Barčou, kteří k nám přicestovali až ze Žatce. Na závěr se dě
vydováděly na dětském hřiš . Byl to příjemný odpočinek,
a teď ještě hurá do práce, než skončí školní rok.

NENÍ PÁTEK JAKO PÁTEK
V pátek 29. května zažili žáci 2. stupně naší školy Branný
den.
Dívky a chlapci ze 6. tříd se svědomitě připravovali na nadcházející prázdniny, když se během dopoledne v rámci
dopravní výchovy seznamovali s úskalími silničního provozu, zhlédli některá instruktážní videa BESIPu a nakonec si
otestovali své znalos v připraveném tes ku.
Sedmáci využili učebnu informa ky a učebnu SOLE, kde se
snažili o rozšíření svých zeměpisných dovednos , vyzkoušeli si práci s mapou a nahlédli do tajů topograﬁe.
strana 12

Žáci 8. a 9. ročníku vyrazili do areálu TCM v Brněnských Ivanovicích, kde si na fotbalovém hřiš a v přilehlých budovách osvěžili a utužili své znalos ze zdravovědy, zásad
poskytování 1. pomoci a zdravého životního stylu. Na vlastní kůži si vyzkoušeli přenos zraněného, ošetřili poranění
a zvládli i další pro život velmi důležité věci. Odbornou
náplň jim připravili studen medicíny MU a fyzioterapeu
a trenéři z TCM. Žáci odcházeli domů spokojeni a poznatky,
které získali, mohou zúročit ve svém běžném životě nebo
v případě životohrožující situace.
Lucie Kučerová
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POHÁR ROZHLASU 2015
Dne 5. května proběhlo na ZŠ Jihomoravské náměs
obvodní kolo Poháru rozhlasu. Naši školu reprezentovala
tři družstva – mladší žákyně, mladší žáci a starší žáci. Mladší
děvčata si vyzkoušela a zažila atmosféru atle ckých závodů, předvedla bojovný výkon, ale bez výraznějšího úspěchu. Starší žáci skončili na 3. místě a bodově postoupili do
dalšího kola. Naším favoritem bylo družstvo mladších žáků
složené ze silných individualit, které vyhrálo.
14. května proběhlo městské (okresní) kolo ve sportovním
areálu VUT na Palackého vrchu s nejlepšími brněnskými
školami. Obě naše družstva s přehledem vyhrála a postou-

pila do kola krajského, které se uskutečnilo 19. května
v Břeclavi. Starší žáci zaostali za svými nejlepšími výkony
a obsadili 5. místo. Mladší žáci opět vyhráli s bodovým
náskokem 800 bodů a celkovým ziskem 4 920 bodů. V průběžném hodnocení skončili na 2. místě v celé republice.
V první dva červnové dny se konalo republikové kolo v Jablonci nad Nisou. Ke sportu patří i trocha štěs , a to nás opuslo na poslední chvíli. Z nominace vypadli tři klíčoví závodníci, kteří nemohli odjet pro nemoc a zranění. Na jejich místo nebylo možno nominovat jiné závodníky a proto jsme po
zvážení všech okolnos účast v republikovém kole odvolali.
Těšíme se a budeme se připravovat na příš ročník, tak
nám držte palce.
Naďa Mokrá, vedoucí družstva

DĚTI OBNOVUJÍ PŘÍRODU
Od pradávna člověk využívá přírodu ke svému prospěchu, ale
stále akutněji se objevuje nutnost jí to vrá t. Nejenom ji chránit, ale napomáhat i její obnově po zásahu člověka, např. po těžbě.
„Jak na to?“ bylo jedním z témat programu Dě obnovují přírodu organizovaného sdružením Rezekvítek a podpořeného EHP.
Do tohoto projektu se zapojili i sedmáci z naší školy. Ve třech programech si mohli vyzkoušet složitost rozhodování např. při povolování těžby v blízkos obcí. Uvědomit si rozmanitost pohledů
jednotlivých subjektů. Zamyslet se nad m, že ﬁnanční zisk není
vždy to nejdůležitější. Ve dvou terénních cvičeních na území přírodní památky Kavky a Hády se dě dozvěděly spoustu nových
informací a vyzkoušely si také prak cky pomoc při údržbě
a obnově bývalého lomu – odstraňování náletových dřevin, sbírání odpadků a hrabání sena. Odměnou za jejich snažení byla
návštěva Lamacentra, kde využily vyhrané granule ke krmení
ovcí a lam.
Doufám, že se nám podařilo v dětech posílit vztah k přírodě a že
i v budoucnu budou patřit mezi ty, kterým prostředí, ve kterém
žijí, není lhostejné.
Magda Navrá lová

SPORTOVNÍ DEN PRVŇÁČKŮ A PŘEDŠKOLÁKŮ
Sobotní dopoledne 30. května patřilo na holáseckém hřiš
prvňáčkům a předškoláčkům.
Pro dě bylo připraveno šest sportovních disciplín – hod
míčkem, přenášení míčku, Kimova hra na zapamatování
obrázků, chůze na malých chůdách, jízda na koloběžcea
skládání puzzle. Kromě toho si dě mohly vyzkoušet chůzi
po laně, chůzi na velkých chůdách, cvičení na šlapadlech,
nebo si jen tak pro radost namalovat obrázek křídou.
Každý dostal kar čku, do které sbíral razítka za každý splněný úkol. Sešlo se téměř 35 kluků a holčiček, což rozhodně
není málo. Přálo počasí a dobrá nálada i chuť do sportování
dětem nechyběla. Všechny za splněné disciplíny čekala
sladká odměna. Poděkování patří všem dětem i jejich rodičům za účast, ale i dětem ze čtvrtých a pátých tříd, kteréna
www.turany.cz

jednotlivých stanoviš ch pomáhaly a bez problémů svůj
úkol zvládly.
Andrea Matalová, Simona Klimešová, tř. učitelky 1. tříd
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NOC S ANDERSENEM
Ačkoli je Noc s Andersenem akce, při níž se dě různých
věkových skupin obvykle setkávají v knihovnách po celé
České republice vždy v pátek před narozeninami spisovatele Hanse Chris ana Andersena, žáci ZŠ Dvorecká a ZŠ Požární ji mohli letos poprvé prožít 27. března 2015 ve svých
základních školách.
Tématem celé akce je kniha, a protože si letos připomínáme 100. výročí od narození známého českého spisovatele
Jana Drdy, vybrali jsme pro tuto příležitost jeho oblíbenou
pohádku Dařbuján a Pandrhola.
V úvodu večera byly všechny dě seznámeny s cílem této
akce a poté rozděleny do několika
skupin. A aby nešlo jen tak o ledajaké večerní čtení, byly
tyto skupiny zároveň soutěžní. Nejprve si dě vymyslely
svůj vlastní pohádkový název, k tomu přidaly místo svého
působení a výskytu, vlastnos , kterými jsou typič , a také
si zvolily svého vládce, jenž za svou skupinku vystupoval
a promlouval.
Poté, co se vzájemně představily, následoval první soutěžní
úkol v podobě dobrodružného hledání indicií pomocí baterek. Jakmile je skupina získala všechny, přemýšlela nad
názvem pohádky, která se tuto noc měla předčítat. Svůj
návrh napsaly dě na tabuli.
Ti, kteří poznali správný název, získali nejvíce bodů.

A teď už hurááá na čtení.
Celá pohádka byla rozdělena na 5 úryvků, se kterými souvisel vždy jiný úkol, např. Pantomima, Co bude dál?, Čtení
s porozuměním a Kreslení.
Pohádkový večer jsme uzavírali jak jinak než zhlédnu m
ﬁlmového zpracování Dařbujána a Pandrholy, při kterém
dě usínaly. Našli se mezi nimi pochopitelně i takoví, kteří
se usilovně
snažili usnout co nejpozději, ale nakonec jsme se všichni
ponořili do snění.
Tím ale ještě nekončíme. Ráno jsme se společně
sešli u snídaně a vyhlásili vítěze. Dě dostaly za
pěknou práci do každého svého ročníku jednu
knížku, kterou si mohou kdykoli ve škole pročítat.
A zároveň obdržely pamětní listy se svým jménem.
Poté na ně čekal úplně poslední úkol. Během
večera každá skupina získávala obálky s indiciemi, které měly dě formou puzzle poskládat
a podle toho najít, kde se nachází poklad. A stejně jako v přečtené pohádce visely na stromech
jitrnice, tak i na dě čekala odměna, v tomto případě sladká, na školním dvorku.
Na závěr jsme dětem poděkovali a rozloučili se
s nimi.
I přesto, že byla akce zaměřena na žáky 1. stupně,
pomoc nabídli také starší spolužáci z 2. stupně –
Ondřej Vaněrka (7. A), David Foj k (8. A) a Michal
Pochop (9. A), kteří ochotně pohádku předčítali.
Všem žákům, výše jmenovaným pomocníkům
i paní učitelkám, které se na přípravě této akce
podílely, velice děkuji za účast, pomoc, chuť
a ochotu.
…a zase za rok se budeme těšit na shledanou
nejen s Andersenem .
Milena Vořechovská
učitelka na 2. st. ZŠ Měšťanská
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CO NÁM PŮL ROK DAL
Dě , které vybočují svým chováním
bývají často označovány jako zlobivé.
„Zlobivé dítě není zlobivé, jen prostřednictvím svého chování dává najevo, že má nějaký problém, je v nesnázích.“ Globálně se v předškolním vzdělávání zabýváme výchovami od rozumových dovednos , přes grafomotoriku až jemnou a hrubou motoriku.
Ale na co se zapomíná nebo se dotýkáme jen okrajově, je sociální a emoční vývoj dě , který je velmi důležitý.
Proto, když byl vyhlášen roční dotační
program „Rozvojem osobních a profesních kompetencí učitelů mateřských škol k vyšší kvalitě vzdělávání“
jsme neváhali a přihlásila se i naše
mateřská škola. Jednou z podmínek
bylo absolvování stáže v Anglii
a zejména pobyt na Bangorské univerzitě a v tamních předškolních zařízeních. Po celou dobu byl představován
jejich vzdělávací systém v teorii i praxi.
Po příjezdu zpět následovalo týdenní
setkání v Praze s anglickou
zakladatelkou programu,
kde se ucelovaly všechny
naše nově získané znalos a
dovednos . Absolvování
obou programů nám přineslo velké „AHA“ a s radosa velkým zápalem jsme
začali metodu zkoušet
i v naší mateřské škole.
I když začátky byly těžké,
postupně se začalo dařit
a i dě byly nabídkou zaujaté a v oblas emocí se posunuly velkým krokem vpřed.
Vzdělávací proces nám
několikrát zpestřila divadla
svými poučnými pohádkami o zdraví a nemocech,
o jaru či o tom, jak se starat
o životní prostředí i o své
okolí.
V březnu si dě změřily
svou fyzickou sílu, přesnost
a obratnost ve Wikylandu
a k rozvoji sociálněpatologických jevů a ochra-
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ŠKOLKA
ny svého bezpečí bylo setkání
s policií.
Myslíme i na společné akce pro
rodiče a dě , kdy byly připraveny velikonoční dílny a Čarodějáles. Odpoledne pro malé čaroděje a čarodějnice
bylo díky velké účas rodičů veselé
a pohodové. Dě se svými rodiči
absolvovaly různé soutěže a slunečné
odpoledne jsme ukončili opékáním
špekáčků a příjemným povídáním.
Celý rok se dě těšily a v měsíci květnu se konečně dočkaly „Škola
v přírodě anebo Hurá na indiány“. Tentokrát v malebném prostředí Třech
Studní a opět za spolupráce sportovní
agentury Outdoorwave. Po příjezdu si
dě vytvořily indiánské oblečení, teepee, za splnění denních úkolů, kterými byly například zdolání nízkých lan,
příprava kotlíkového guláše, zdolání
Pasecké skály, bubble sumo atd., dě
sbíraly zoubky bizona Tatanky, ze kterých měly na konci týdne indiánský
náhrdelník. A jako správní indiáni se
naučily lovit bizona, indiánské tance

červen 2015

kolem ohně a nebát se v noci v lese.
2. června reprezentovala ve zpěvu
naši mateřskou školu Lucinka Juráková v soutěži Lidový skřivánek 2015
a umís la se na krásném 1. místě a ze
srdce jí gratulujeme.
Ještě nás čeká spousta akcí,
v podobě vystoupení dě pro rodiče,
rozloučení s předškoláky, celodenní
výlety a jiné, které nám pomáhají stříhat metr k návratu do „nové“ školky,
do které se všichni moc těšíme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
základní škole za možnost obývat
jejich prostory v době rekonstrukce
a velké díky patří rodičům za trpělivost a jejich příkladnou spolupráci,
která je pro mateřskou školu jedním
z hnacích motorů kupředu.
Krásné prázdniny přeje
kolek v MŠ Brno,
U Lípy Svobody 3, p.o.
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POLICAJT VE ŠKOLCE
Ne, že by šlo o promítání stejnojmenného ﬁlmu, anebo snad dokonce, že
by naší školku navš vil hrdina akčních
ﬁlmů Arnold Schwarzenegger… To ne,
ale i ta naše malá zprávička z naší každodenní činnos stojí za chviličku
pozornos : To ž v úterý 28. dubna
přišla do naší školky Policie České
republiky, a to s programem eduka vních akcí pro předškolní dě v rámci
měsíce bezpečnos . Této akce se
zúčastnily předškolní dě ze všech
mateřských škol MČ Tuřany. Dě se
rozdělily do skupin, v nichž si během
programu vyslechly zajímavý výklad
k bezpečnos v dopravě, učily se rozeznávat dopravní značky (v naší školce
máme vzorové dopravní hřiště)
a dozvěděly se i zajímavé informace
o případném nebezpečí neznámých
látek, které by se eventuálně mohly
vyskytnout v našem životním prostředí. Dě byly přirozeně velmi zvídavé
a samy se zajímaly ptaly na všechno,
co je k dané téma ce ještě konkrétně
zajímalo. Potom odpovídaly i na otázky policejních lektorů a bylo znát, že si
z jejich výkladu mnohé pamatovaly.
Na našem dopravním hřiš proběhla
také prak cká instruktáž situací, kdy
provoz na silnicích a křižovatkách řídí

ŠKOLKA
policie. To jsou důležité informace pro dopravní návyky budoucích účastníků silničního provozu, protože i dospělí řidiči (zejména
méně zkušení) mají často problém
s reakcemi na povely policistů, když je
nutné řídit dopravu v krizových situacích, např. v případě dopravních
nehod v hustém provozu, anebo když
prostě vysadí semafor na křižovatce.
Aneb, co se v mládí naučíš…
Už celý měsíc před zmíněnou akcí
jsme v naší školce rozvíjely chování
dě v dopravně zátěžových situacích.
Zejména s akcentem na opatrnost,
soustředěnost, pozornost, ohleduplnost, ukázněnost. A tak jsme působily

NAŠE BUDOUCÍ OLYMPIJSKÉ NADĚJE
Sportem ku zdraví! Už od útlého dětství, neboť jak praví prastará pravda:
„Mens sana in corpore sano“, neboli
„ve zdravém těle zdravý duch!“ To
věděli i naši dědečkové a babičky, cvičící už od útlého dětství jako malí Orlíci, či sokolíci na sokolských sletech.
A i naše generace o tom ví své z masových spartakiád a celospolečenských
akcí rekreačního sportu, když sport

strana 16

byl ještě sportem ku zdraví naší populace - a ne jen marke ngovým nosičem reklamy za hranice lidských možnos …
Takže ve středu 13. května se hned
celý tucet dě z naší mateřské školy
Holásecká 11 zúčastnilo sportovní
akce s názvem „Sportovní olympiáda
pro dě předškolního věku“. Byl to už
XVI. ročník městské sportovní olympiády pro dě ve věku pě až šes let.
A heslo toho letošního ročníku znělo:
„Slunce, voda, vzduch = krása, zdraví,
život“. Akce se konala na sportovním
hřiš v městské čás Brno - Sla na.
Podle informací pořadatelů se této
sportovní akce zúčastnilo 200 dě
z brněnských mateřských škol. Vzhle-

červen 2015

i na vytváření správných návyků ve
vztahu chování dě jako chodců, ale
i k respektování ostatních účastníků
silničního provozu. Vždyť právě malé
dě jsou jedním z nejzranitelnějších
a nejohroženějších druhů v dopravní
džungli dnešního uspěchaného života. A na rodičích pak také je, i to, aby
všechny zmíněné návyky a reﬂexy ve
svých ratoles ch nadále pěstovali,
rozvíjeli a upevňovali. Neboť zdravý
vývoj budoucí generace je jednou
z hlavních celospolečenských priorit.
Jaroslava Foltánová
ředitelka MŠ Holásecká

dem k celkovému počtu účastníků
tedy mohou být Tuřany na svůj sportovní „potěr“ náležitě hrdé, protože
kluci z naší školky slavili úspěšný hattrick:
2. místo v hodu do dálky tenisovým
míčkem obsadil Ondra Slívko,
2. místo v běhu na dvacet metrů
z vysokého startu obsadil Ondra Kroupa,
3. místo ve skoku dalekém z místa (tj.
bez rozběhu) obsadil Šimon Prchal.
Máme z našich dě oprávněnou
radost. Vždyť pohár o nejšikovnější
MŠ nám unikl jen o vlásek. Všem
našim závodníkům děkujeme a blahopřejeme. Sportu zdar! A dětskému
zvlášť!
Jaroslava Foltánová
ředitelka MŠ Holásecká
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JAN HUS 600. VÝROČÍ
Jan Hus patří k významným osobnostem našeho národa. V anketě Největší
Čech, pořádané před 10 lety Českou
televizí, se dostal na 7. místo. Tento
učenec z přelomu 14. a 15. stole ,
rektor Karlovy univerzity, je nám
dodnes inspirací v mnoha oblastech.
Zanechal svou stopu v českém pravopise, když složité spřežky, např. „cz, sz“
nahradil jednoduchou diakri kou „č,
š“. Svou kazatelskou činnos v Betlémské kapli a působením v biblickém
kroužku při této kapli podporoval vzdělání mužů i žen. Dívkám je určen jeho
český spis „Dcerka“. Věřil, že se člověk
dokáže dobře rozhodnout, pokud si
vybere správné vzory, přemýšlí nad
Biblí a úctyhodnými myšlenkami,
pokud se drží Boha a následuje Ježíše
Krista. Měl velkou úctu ke každému
člověku. V jednom z jeho dopisů naléhavě zaznívá:
„pravdy každému přejte“.

Nejvíce se Jan Hus zapsal do myslí i srdcí lidí v naší zemi svou věrnos pravdě.
Pravdu ovšem nechápal jen jako nezaujatý popis skutečnos nebo jednou
daná pravidla, ale jako správný způsob života, rozhodnu pro dobro, věrnost Bohu a zřeknu se zlého. Pravda
je bezpodmínečně spojena s láskou,
protože pramení z Boha a Bůh je láska.
Pravdou člověk může žít, ale nemůže ji
vlastnit. Ježíš o sobě řekl, že je cesta,
pravda a život.
Kázání i spisy Jana Husa jsou velmi krické vůči těm, kdo zneužívají své moci
poli cké, náboženské i ekonomické.
Pranýřují jejich konkrétní špatné činy.
Jsou však plné pochopení pro ty, kdo
upřímně hledají správnou cestu.
Povzbuzuje a upevňuje ve víře ve
vzkříšeného Ježíše, který je nejvyšším
soudcem a pánem světa.
Dílo a odkaz Jana Husa byly ve 20. stole mnohokrát zneužity pro poli cké

a mocenské účely. Někteří si trouﬂi
tvrdit, že „bojoval pro církvi“, což je
nesmysl. Hus církev miloval a věděl, že
dojde k obrodě společnos , jen když
půjdou představitelé církve i ostatní
věřící příkladem. Tak jako mnohé další
osobnos našeho národa byl Hus jedněmi démonizován a dalšími zbožňován, což vedlo v minulých stale ch
k rozdělení. To však ukončil papež Jan
Pavel II., když Jana Husa v r. 1999 prohlásil za reformátora církve.
600. výročí Jana Husa si připomenou
různé ins tuce svými programy. Církve společně připravují řadu koncertů,
přednášek, výstav, slavnos a interakvních programů pro dě i dospělé.
Nejvíce jich je v Praze ve dnech 5. a 6.
července. Informace najdete na webové stránce www.hus 2015.cz.

Následovalo vystoupení žáků Základní školy Měšťanská a Hudební školy
Yamaha pod vedením pí. ředitelky
Boženy Kü aberové a p. učitele Tomáše Kü abera. Dě velmi pěkně zpívaly a hrály na různé hudební nástroje.
Odměnou jim byl potlesk zaplněného
kostela i pár dobrot.
Dále byl na programu koncert Mgr. Jiřího Jahody a MgA. Ivony Jahodové, kteří zahráli skladby Charlese de Berliota
a Vincenta Kramáře, který studoval
hudbu u svého strýce – regenschoriho
v chrámě Panny Marie v trní.
O historii Husova sboru a jeho kulturní
hodnotě zasvěceně promluvil p. Ivan
Drahola. Ve svém výkladu věnoval
pozornost významu obrazu Světlo
pravdy a životní pou jeho autora,
tuřanského rodáka Rudolfa Kundery.
Vzhledem k 600. výročí smr Jana
Husa, byl dále promítnut dokument
„Jan Hus – svědek víry a smíření“, který natočila Česká televize v r. 2007.

Hudebník Richard Pachman a nizozemská spisovatelka podávají svědectví o tom, jak ovlivnil Jan Hus jejich
život a k čemu je inspiroval.
Také závěr večera patřil Janu Husovi –
četbě z jeho dopisů a kázání. Hudební
doprovod Jiřího a Ivony Jahodových
byl příležitos ke z šení, meditaci
a modlitbě.
Po celý večer si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu textů, obrazů a knih
Jana Husa nebo o něm.
Noc kostelů byla po Tříkrálovém koncertě Jiřího a Ivony Jahodových
a Hudebně-výtvarné dílně pro dě
o Velikonocích další akcí Husova sboru
pro tuřanskou veřejnost, tedy nejen
pro ty, kdo navštěvují každonedělní
bohoslužby. Děkuji všem, kteří
o letošní Noci kostelů navš vili Husův
sbor. Doufám, že odcházeli spokojení
a obohacení o nové zážitky.

Světluše Košíčková,
farářka Církve čsl. husitské

NOC KOSTELŮ
Poslední páteční večer v květnu otevřela Církev československá husitská
Husův sbor návštěvníkům. Připojila se
k sícům farnos , sborů, církevních
obcí a řádů v České republice, na
Slovensku, v Rakousku, Nizozemí,
Německu a Estonsku, které připravily
na tento večer bohatý program akcí
pro dě , prohlídek běžně nedostupných prostor, divadelních představení
a koncertů. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnos možnost
navš vit kostely a modlitebny
a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.
Po té, co dozněl hlas brněnských kostelů, přivítala návštěvníky pí. farářka
Světluše Košíčková a přečetla verš ze
Žalmu 139, který byl mo em letošní
Noci: „Žádná tma pro tebe není temná; jako den sví , temnota je jako
světlo.“

www.turany.cz

Světluše Košíčková,
farářka Církve čsl. husitské
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SKAUTING VE SVĚTĚ V ČECHÁCH A V TUŘANECH
Roku 1907 Robert Baden-Powell pořádá na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách po pě , v každé pak byl
jeden zkušenější a starší člen. To je model družiny – nejdůležitější výchovné jednotky ve skau ngu. V českých zemích
zakládá skautské hnu profesor A. B. Svojsík v roce 1911.
K anglickému poje přidává větší důraz na pobyt v přírodě
(ovlivněn americkým woodcra em E. T. Setona) a na
národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa
v době vzniku skau ngu. Na stěžejní knize Základy Junáctví,
Svojsík spolupracoval s tehdejšími představiteli vědy a kultury. Také profesor Tomáš Garrigue Masaryk již před první
světovou válkou doporučoval mládeži skau ng jako činnost novou a všeobecně prospěšnou. Skautská výchova od
počátku vedla k čestnos , úctě k hodnotám a lásce k přírodě, s cílem záměrné výchovy dobrého občana.
Skau ng vychovává od raného dětství k demokracii.
Nepřekvapí proto, že představitelé všech totalitních režimů
(ať to byli nacisté či komunisté) si velmi dobře uvědomovali, jak je pro ně nebezpečný a hnu bylo okamžitě programově potlačováno. Mnozí skau za své nekompromisní
postoje a činy zapla li pronásledováním, svobodou i životem. Přesto se však totalitní režim „neš l“ využít některých skautských atributů ve svůj prospěch a svým poje m
je zprofanoval. Příkladem je nacisty zneuctěný pojem vůdce nebo skautské upřímně míněné heslo „Buď připraven“,
které pionýři bezostyšně zneužili ve formě: „K obraně socialis cké vlas buď připraven, vždy připraven“. S mládežnickými organizacemi těchto režimů však skau ng neměl
a nemá nic společného, skautům vždy šlo o upřímnou snahu vychovávat dě nikoli poli cky, ale lidsky a morálně.
Skaut (Junák) rozhodně není organizací starou a přežitou.
Právě dnešním dětem nabízí cestu od pohodlnos , konzumu a světa, kde jediným měřítkem je okamžitý ekonomický
efekt, k ohleduplnos k přírodě i ostatním lidem.
Správný skaut se neztra ani v dnešním světě. Dokladem
toho je řada skautů, kteří se stali známými osobnostmi ve
všech oborech lidské činnos (např. Václav Havel, Anna
Geislerová, Marek ,,Orko“ Vácha, Jiří Menzel, Jiří Grygar
a mnozí další – viz. seznam na Wikipedii). Hnu má to ž
velmi dobře vypracovaný systém vlastního vzdělávání
a kdo chce, může v nejrůznějších oborech dosáhnout i velmi vysokého stupně znalos . Především je ale skaut od
malička veden k všestrannos , poc vos a sebekázni,
celoživotně na sobě pracuje a zdokonaluje se. Zároveň si
uvědomuje, že tak jako sám mohl mnohé načerpat od starších, měl by zase předávat dál a věnovat se další generaci.
Skau ng je náročný závazek na celý život, práce s dětmi,
výpravy, tábory - vše je náročné na čas, přípravu, těžko se
zvládá při zaměstnání. Ale právě morální inves ce do dě
je tou největší nadějí pro společnost a svět. Proto si chceme
připomenout, že před 25 lety vznikl skautský oddíl

i v Tuřanech.
Začátkem roku 1990 bratr Šlupka (Fran šek Buček) začal
uvažovat o založení skautského oddílu v Tuřanech.
Pro tento nápad získal tehdejšího tuřanského faráře pátera
Josefa Brychtu, který, ač sám skau ng nezažil, byl a je jeho
velkým příznivcem. Nabídl nově vznikajícímu oddílu jako
klubovnu osiřelý domek na Myslivecké, který závě přešel
do vlastnictví farního úřadu, a než se vyřídily s m spojené
úřední formality, umožnil konání schůzek v sakris i kostela.
Spoluzakladatele oddílu našel bratr Šlupka v bratru Honzovi (Jan Šnajdr), s nímž na jaře 1990, v autobuse, cestou
z divadla, mezi řečí přišli na společné zájmy – pobyt v přírodě a skau ng. Oddíl od začátku fungoval jako tzv. koedukovaný. Pravidelné družinové schůzky se konaly sice zvlášť
pro chlapce a děvčata, ale na výpravy a tábory jsme jezdili
všichni společně. Také jsme nikdy neměli oddíl jen tzv. katolický, ale chodily do něj dě z rodin věřících i nevěřících. Na
táborech vždy byla možnost účastnit se modlitby či
duchovních chvilek a o nedělích navštěvovat bohoslužby,
zároveň k tomu ale nebyl nikdo nucen a byl zajištěn jiný program. Dě m byly vedeny k vzájemné toleranci. Velkou
pomocí a milým zážitkem nám bylo, když současní tuřanš
faráři P. Jaroslav Sedláček a P. Luboš Pavlů za námi několik
let dojížděli přímo na tábořiště, kde sloužili polní mše. Bratr
Honza i bratr Šlupka byli důkazem toho, že skautem se člověk stává na celý život, závazek skautského slibu nelze zrušit či odvolat a skau ng není kroužek pro volný čas, ale
životní styl a postoj, podle hesla jednou skautem – navždy
skautem. Sami se oddílu věnovali, dokud jim zdraví dovolovalo a síly alespoň trochu stačily. Za jejich vedení se oddíl
oddíl rozrostl a postupně i díky mnoha příznivcům získával
potřebné a užitečné vybavení zejména pro letní tábory, na
kterých nás v některých letech bylo i 50.
V dalších letech se ve vedení oddílu vystřídali bratr Dzin (Ondřej Zahradníček), bratr Radil (Radovan Horák). bratr Alex
(Jiří Dorazil), bratr Mates (Petr Macháček). Od roku 2012
oddíl existuje jen formálně, ale loni se bratr Alex spolu s dalšími, kteří zažili začátky oddílu v 90. letech, rozhodli oddíl
obnovit. Opět stojíme před problémem s klubovnou. Už
teď se ale bratr Pavel Šnajdr s několika hochy schází na
výpravách do přírody a tak se zdá, že skau ng v Tuřanech
bude pokračovat.
Pokud jste někdy byli členy oddílu nebo se vám jen líbí myšlenka skau ngu, přijďte se podívat na výstavu k 25. výročí
založení 93. Bo. Zahájena bude 18. června v 17 hodin v kulturním centru na radnici a potrvá do září. Přijďte, třeba
i s dětmi, podívat se, zavzpomínat, něco zajímavého se
dozvědět a také vyzkoušet si některé dovednos .
S využi m materiálů:
h p://www.skaut.cz/skau ng/o-skau ngu/historie,
h p://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_skau ng,
Jana a Hana Zahradníčkovy
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TK TUŘANY
Letošní zima je za námi a tenisová
sezóna je již v plném proudu a jako každý rok se bude život na našich kurtech
točit kolem dvou hlavních bodů. Jedním z nich je závodní tenis a druhým
z nich je celosezónní klání rekreačních
hráčů tzv. Senior Cup, který čítá šest
turnajů, a letos proběhne již jeho 13.
ročník.
Prvním z turnajů letošního Senior
Cupu byly jako obvykle Tuřanské „100“, kdy spolu ve dvojici hraje vždy nejstarší s nejmladším atd. a součet věku
spoluhráčů musí být alespoň sto let.
Již 20. ročník tohoto turnaje ovládla
dvojice Rudolf Rusler a Stanislav Kristek, na druhém místě skončili Petr Tvarůžek a C bor Komárek a pódium uzavřeli Stanislav Blažek a Tomáš Krcha.
Druhým turnajem Senior Cupu byly 6.
června Losovací čtyřhry, kterých se tradičně účastní i závodní hráči a vždy slibují parádní podívanou. Letošním vítězem se stal Stanislav Blažek, druhý
skončil hráč „A“ týmu Robert Vyskočil
a tře místo obsadil Rudolf Rusler. V
sobotu 13. června se odehrají Klubové
čtyřhry, na které se dvojice domlouvají mezi sebou a Senior Cup pak bude
mít až do září pauzu.
Nejvyšší cíl si v družstvech již tradičně
vytyčil „A“ tým dospělých, jenž doufá
v postup do II. KS soutěže, který jim
loni unikl jen o pár míčů. A v prvních
čtyřech zápasech letošní sezóny si
tým pod vedením Míši Krchové při-

psal jednoznačné výhry a podle dosavadních výsledků ve skupině to vypadá s postupem velice nadějně. Zřejmě
rozhodující utkání sehraje náš „A“ tým
v sobotu 13. června na Startu Brno
s místním „B“ týmem.
„B“ tým dospělých pod vedením Marka Langa si v nejnižší soutěži IV. KS klade za cíl hlavně zapracování mladých
hráčů do sestavy, zejména ženská část
družstva se opírá o dorostenecké hráčky. Sezónu tým zahájil s bilancí dvou
výher a dvou proher a ve zbývajících
třech utkáních je cílem vyhrát alespoň
dva z nich a sezónu zakončit s pozi vní
bilancí.
Tým dorostu má pod vedením Kristýny Tintěrové podobný cíl jako „B“
tým dospělých, tedy zapracování
mladších hráčů do sestavy, jelikož se
dorost musel rozloučit se silným ročníkem 96. Nově poskládaný tým se
pere statečně, ale i velká absence hráčů v jednom ze zápasů znamená bilanci jedné výhry a tří proher.
Velké ambice si naopak ve vyšší soutěži letos kladlo družstvo starších žáků
pod vedením Radomíra Vondry, které
má ve svém středu dva současné největší talenty žákovského tuřanského
tenisu, Vláďu Neruda ml. a Anetu Vondrovou. Zranění a časová vy ženost
klíčových hráčů však za m poznamenala jejich sezónu a družstvo si bohužel připsalo ve všech dosavadních
zápasech prohru. Ve zbývajících zápa-

sech je tedy cílem zabojovat alespoň
o dvě výhry a pokusit se vyhnout
sestupu.
Sezóna běží i u družstva mladších žáků
pod vedením Roberta Biječka. Pro velkou část hráčů je letošní sezóna vůbec
jejich první a za m se s ní perou statečně. Bilance jedné výhry a dvou proher není nijak tragická, tým teď čekají i
papírově schůdnější soupeři, takže by
cílem mohla být konečná vyrovnaná
bilance. Hlavní je však pro tento tým
získávání zkušenos do dalších dvou
let v soutěžích mladších žáků.
Své zápasy už má za sebou i družstvo
babytenistů, tedy našich nejmenších
nadějí, které vede Jakub Mišinger. Pro
většinu dě jsou to vůbec první zkušenos se zápasy a tak na ně není žádný
tlak, ale cílem je si tenis hlavně užít,
navíc mají ve skupině týmy z velkých
brněnských klubů, kterým můžeme
jen těžko konkurovat. Dě se za m
perou statečně, ale nestačí to na lepší
bilanci, než je jedna výhra a čtyři prohry.
Klub by chtěl poděkovat všem rodičům a trenérům, kteří se o dě a družstva starají a svůj víkendový volný čas
věnují tomu, aby naši nejmenší hráči
mohli poměřit síly i s jinými dětmi,
nejen na tréninku mezi sebou. Také
zveme všechny rodiče, jež by měli
zájem o to, aby jejich dě hrály tenis,
aby neváhali přijít v pondělí nebo ve
středu na tenisové kurty, kdy od 18:00
probíhá trénink minitenisu pro nejmenší.
Na závěr snad jen dodáme, že pokud
máte chuť si přijít zahrát tenis, můžete
jednoduše využít online rezervačního
systému na adrese
h ps://jdemenato.cz/reserva on/tkturany/reserva oncalendaroverview
a kurt si objednat přesně podle toho
jak se vám to bude hodit a pokud vás
budou zajímat výsledky našich závodních hráčů, jsou lehce dohledatelné
na stránkách h p://www.cztenis.cz/.
Za klub TK Tuřany
Marek Lang
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TJ HOLÁSKY
Pomalu se blíží prázdniny, období klidu, pohody a odpočinku. I provoz na
Orlovně je menší a tak budeme dělat
opravy a údržbu prostor v objektu
a sauně. Spolu s restaurací budeme
opravovat prostor předzahrádky – plůtek k dětskému hřiš . V roce 2014
a také letos se nám podařilo opravit
větší část střechy objektu Orlovna.
Touto cestou chceme poděkovat ﬁrmě pana Mar na Kříže za provedenou
práci, a to jak co do kvality, tak také za
rychlost, s jakou se opravy zhos li.
Těšíme se na další spolupráci, kterou
ale podmiňuje sehnání dostatku
ﬁnancí. Dál se musíme snažit o sehnání nájemce na tenisový kurt a prostor
okolo něho, o tom jsme už psali
v minulých LISTECH.
Cvičení probíhají dle rozvrhu, dál cvičí
ženy (v pondělí a čtvrtek), dě s rodiči
a Tuřánek (úterý a středa – dopoledne), kulturisté a stolní tenisté. Děkuje-

me pracovníkům ZŠ na Požární za hodiny tělocviku u nás v tělocvičně (pondělí a pátek) a věříme, že se setkáme
v novém školním roce 2015-2016.
Letos se opět náš kulturista pan Zdeněk Gehringer zúčastnil sportovního
klání seniorů v Blansku. Gratulujeme
k umístění a reprezentaci Tělovýchovné jednoty Holásky a přejeme hodně
zdraví a výdrže v další činnos .
Stolní tenisté ukončili sezonu.
Dopadla dle našich představ. Můžeme
konstatovat, že byla úspěšná. Z našich
osmi družstev v jednotlivých soutěžích jedno družstvo sestoupilo a dvě
postoupila. Nejcennější je postup Adružstva do divize. Po dvou postupech
A-družstva by bylo škoda, kdyby se silná divize hned v první sezoně neudržela, a proto hráči sehnali ještě jednu
posilu s ligovou zkušenos , aby byla
jistota v této soutěži. Aby nebyl tak velký rozdíl mezi A-družstvem a B-

družstvem v městském přeboru,
sehnali kompetentní hráči pro Bdružstvo silnější soutěž, a to Krajskou
soutěž II. Pro příš sezonu 2015-2016
budeme přihlašovat do soutěží sedm
družstev. Jedno družstvo s hracím termínem čtvrtek jsme zrušili, m dáváme víc prostoru pro cvičení žen a další
akce.
Dál budeme spolupracovat s nájemci
restaurace, hledat možnos dalšího
uplatnění prostor objektu Orlovny
pro různé akce. Vše najdete ve vývěsce při vchodu do předzahrádky a na
vše, co se bude dít, Vás srdečně zveme.
Těšíme se na Vaši návštěvu na Orlovně, ať při cvičení nebo při posezení
v restauraci. Pro proži prázdnin
a dovolených přejeme pěkné a příjemné počasí a dobrou pohodu.
Viktor Klimeš , Miroslav Vladík

SK TUŘANY
Spartak Trnava, Viktoria Přerov, SV
Donau, Sparta Praha, FC Zlín nebo AS
Trenčín. Také tyto věhlasné kluby druhou červnovou sobotu vyslaly své
zástupce na mezinárodní turnaj starších přípravek do Tuřan. Celkem 21
týmů se v areálu za Sokolovnou v systému tří základních skupin a posléze
ve skupinách o umístění rvaly po celý
den o co nejvyšší mety. Nakonec se
radovali z bronzu kluci z Trenčína, stříbrné medaile získali fotbalisté FA AZ
Praha a pohár pro vítěze si odvezl
celek Hradce Králové. Tradiční turnaj
našeho klubu probíhal za netradičního vedra a o to více je třeba poděkovat všem, kdo při jeho náročném pořádání přiložili ruku k dílu.
Fotky z akce najdete na www.skturany.cz.
Za SK Mar n Horákovský
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CHARITATIVNÍ AUKCE
Nakupujte či prodávejte na www.charita vniaukce.cz
a podpořte projekt ﬁnancování obědů sociálně slabým školákům
Potřebujete rozšířit okruh zákazníků?

daru. Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet
a budou v tomto období použity na ﬁnancování teplých
obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé dě .
Přijďte prodávat a nakupovat k nám!

Chcete zpeněžit nepotřebné věci?
Není vám lhostejný osud sociálně slabších dě ?
Nabídněte v charita vních aukcích dětské oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se
můžou i ﬁrmy, které vyřazují techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent z výtěžku aukce darujete
Světýlku. Prodávající automa cky obdrží potvrzení o výši

KOUPALIŠTĚ ZÁBRDOVICE

KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA

Na vlnách léta v Zábrdovicích

Hurá na koupaliště!

V sobotu 30. května byla zahájena letní sezóna na KoupališZábrdovice. A co je pro Vás připraveno? Na své si přijdou
rodiče s dětmi, ale i sportovní nadšenci! Na dě čeká dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a prolézačkami. Hřiště jsme posunuli blíž k občerstvení, což umožní rodičům
pohodlně kontrolovat své ratoles při popíjení kávy či jiného nápoje. Ak vně můžete strávit čas na baechvolejbalovém nebo badmingtonovém hřiš . S rodinou či přáteli si
můžete také zasoutěžit u pingpongových stolů, minigolfových drah a ruských kuželek. Určitě Vás potěší již tradiční
ojedinělá brněnská atrakce vlnobi nebo také
tobogán, které se pouš v pravidelných intervalech. Pro
zvýšení komfortu a příjemnou relaxaci jsme pro Vás v areálu připravili lehátka a slunečníky, které zde budou volně
k dispozici. 17. července pořádáme akci „Svezte se na
vlnách v Zábrdovicích, na kterou můžete získat vstup zdarma. Stačí se přihlásit od 30. 5 2015 na stránkách
www.koupaliste-zabrdovice.cz

Již od soboty 30. 5. 2015 mohou návštěvníci vyzkoušet koupání v kaskádových bazénech v areálu Riviéry. Bazény a rozsáhlé brouzdaliště je ideálním místem na koupání pro
celou rodinu. Pro nejmenší je zde k dispozici dětské hřiště,
trampolína nebo koutek pro malé umělce. Stejně jako
v minulých letech, tak i letos si návštěvníci mohou zahrát
beachvolejbal, pétanque, ping pong, badminton či ruské
kuželky. Pro ak vní sportovní nadšence jsou připravena
pravidelná odpoledne s pestrou nabídkou cvičení. S pěkným počasím nabídneme i roman cké večírky u vody s hudbou a tancem. O připravovaných akcích vás budeme včas
informovat na našich stánkách – www.rivec.cz
! Upozornění!
Vzhledem k probíhající stavbě Areálu dopravní výchovy
v zadní čás areálu Riviéry bude do konce července přesunut vstup s pokladnami na druhou stranu koupaliště
k budově Policie ČR u zastávky MHD Bauerova.
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KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA IVANA
KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ Po - Pá 8 - 19 hodin
PÁNSKÉ Po a Pá 13 - 19 hodin
KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
na objednávku tel.: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE UP
na objednávku tel.: 777 086 915
PRACÍ PROSTŘEDKY - DOVOZ RAKOUSKO

Tuřanská 55
Brno-Tuřany

VYKOUPÍM PŘEBYTEČNÉ OVOCE A ZELENINU Z VAŠICH
ZAHRÁDEK. Prosím, nabídněte. Cena dohodou, platba
hotově při odběru. Kontakt: Jana Kučerová, tel: 608 680
552 email: jkucerova@domacidelikatesy.cz
INVESTOR KOUPÍ BYT VHODNÝ K DALŠÍMU PRONÁJMU.
Platba Ihned. Cena dle velikos . BEZ RK! Tel: 602 833 381

- ELPEMA -

Petr Máca

U Lesíčka 18 , 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice
tel.: 731 934 074 e-mail: elpema@seznam.cz

MALBY 14 Kč/m2. NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY - RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, NÁBYTKU, aj.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
Platba hotově = SLEVA 250 Kč

Cukrářská a pekařská
výroba Ivana Kolečková

Volný prodej zákusků
a chlebíčků

servis plynových kotlů všech typů
a značek

uvádění plynových kotlů do provozu
i po delší odstávce

důkladné pravidelné roční prohlídky
a vyčištění kotlů

poskytnutí plné záruky i v případě vámi
zakoupených kotlů

mechanické a chemické čištění sezónní
i mimo sezónu

rekonstrukce spalinových cest v případě
výměny kotle

odborné seřízení plynových spotřebičů

elektroinstalace a revize elektroinstalací

moderní diagnostika pro všechny
plynové spotřebiče

revize plyn, měření a regulace,

Těšíme se na Vaše zazvonění

vystavení písemné revizní zprávy

voda, plyn, topení

Brno – Tuřany Pratecká 6

opravy a revize hromosvodů

www.elpema.webnode.cz
www.turany.cz

tel.: 545 219 094
Mob.: 606 882 314

st. čt. pá. 14 - 18 hod
sobota 9 - 12 hod
620 00

tel.: 777 65 66 47
545 21 93 55
ichicha@seznam.cz
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Projekt
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RESTAURACE ORLOVNA a TJ Holásky
Vás zvou na tyto akce

TRADIČNÍ PIVNÍ SLAVNOSTI
31. 7. a 1. 8. 2015 od 18.00 hod.
speciály malých pivovarů,k jídlu grilované a uzené speciality

Vystoupení NA STOJÁKA - 5. 9. 2015 ve 20.00 hod.

T.J . SOKOL BRNO -TUŘANY VÁS ZVE NA

LETNÍ NOC
Letní noci bude letos předcházet malá připomínka 110. Výročí
vzniku tuřanského Sokola. Od 15 do 18 hodin bude vyhrávat
kapela Večerka. Poprvé se představí nejnovější a nejmladší
členové Národopisného souboru Ferda , zatančí také ostatní
dospělí krojovaní, a také se předvedou sporty, které se
provozují v místní sokolovně.

Předskokani

1. srpna 2015
Hřiště za sokolovnou
Od 20 hodin bude hrát již tradičně HAMRLA BOYS

TYRŠOVA SPOLEČNOST

kapela si dala název podle zakladatele Sokola Miroslava Tyrše.

Budou hrát od 18.30 do 19.30 s překvapením.
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