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Ze starostova šuplíku
Konec měsíce března byl ve znamení čilého stavebního 

ruchu na Tuřanském náměstí. Trvalo téměř dva roky, než se 
nám podařilo prosadit opravu povrchu vozovky před radni-
cí, která byla v žalostném stavu. Stát u přechodu v době deš-
tě bylo zárukou nedobrovolné sprchy od projíždějících auto-
mobilů. Oprava se povedla na naše poměry v nezvykle rych-
lém čase a během deseti dnů se provoz na hlavní dopravní 
tepně vrátil do normálu. Nadále budeme pokračovat v úsi-
lí opravit další havarijní úsek ulice Hanácká od křižovatky 
u kostela směrem na Slatinu.

Stejně jako v  minulém roce se nám podařilo vyjednat 
opravy chodníků. Letos se oprav dočkají na ulici Kudrnova, 
menší části ulice Myslivecká a hlavně po obou stranách ulice 
Tuřanská od ulice Glocova po ulici Jahodová. Přidanou hod-
notou těchto oprav je skutečnost, že se nám opakovaně daří 
šetřit peníze z našeho rozpočtu a akce je hrazena z prostřed-
ků společnosti Brněnské komunikace a. s.

Ve spolupráci s  magistrátem nadále pokračujeme v  pří-
pravě revitalizace Holáseckých jezer. Již proběhlo výběro-
vé řízení na dodavatele projektové dokumentace. Jedná se 
tak o další důležitý krok směřující k obnově této přírodní lo-
kality. V prvním dubnovém víkendu se v  rámci akce Ukliď-
me Česko řada dobrovolníků zapojila do úklidu Holáseckých 
jezer. Člověku zůstává rozum stát nad množstvím odpadků, 
které jsou lidé schopni v  přírodě odhodit. Organizátorům 
a všem účastníkům této akce patří upřímné poděkování.

V  jarních měsících také necháme doplnit herní prvky na 
vybraných dětských hřištích. V  Holáskách na hřišti U  Poto-
ka přidáme herní prvek, jehož součástí jsou hradby, šplha-
cí rampa, skluzavka, házecí stěna, schody a prolézací tunel. 
Dále také kovový kolotoč s dřevěnými sedáky a 2 x pružino-
vé houpadlo. Hřiště na ulici Jahodová v Brněnských Ivanovi-
cích doplníme o řetězovou dvouhoupačku, 2 x koš na bas-
ketbal a  skluzavku s  kovovou plošinou. Na hřišti Malinská 
v Tuřanech bude vyměněna stávající řetězová houpačka za 
novou. Mimo to budou na hřišti Javorová doplněny dopado-
vé plochy z pryžových čtverců. Předpokládám, že k podob-
nému doplňování a  obnově hracích prvků bude docházet 
pravidelně každý rok. V sobotu 19. května 2018 plánujeme 
slavnostní otevření workoutového hřiště s ukázkami cvičen-
ců. Jste srdečně zváni.

Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany

Rada na 94. schůzi dne 12. 2. 2018:
- jmenovala p. Libora Hrdličku do funkce vedoucího Odbo-
ru údržby a  péče o  veřejné prostranství ÚMČ Brno-Tuřany 
s účinností od 1. 3. 2018,
- projednala možnost požádat o účelovou dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na opravu kaple v Brněnských Ivano-
vicích a doporučuje Zastupitelstvu požádat o účelovou do-
taci ve výši 250 000 Kč,
- doporučila Zastupitelstvu požádat o účelovou dotaci z roz-
počtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč na nákup 
přenosné motorové stříkačky a aku osvětlovacího systému 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky,
- projednala a doporučila Zastupitelstvu požádat o účelovou 
dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč 
na akci Slavnosti tuřanského zelí,
- seznámila se s žádostí KÚ JmK, odboru dopravy, o vyjád-
ření ke studii řešení soustavy křižovatek Hanácká - Špirko-
va – Pratecká a doporučila Zastupitelstvu přijmout následu-
jící usnesení:
ZMČ nesouhlasí s  řešením soustavy křižovatek variantami 
kruhových objezdů. Varianta se světelnou signalizací se jeví 
jako vhodnější. ZMČ požaduje dále sledovat i  variantu dle 
studie Ing. Šereka. Obě varianty doporučuje ZMČ navrho-
vat na předpokládané dopravní zátěže po realizaci Obchva-
tu Tuřan, s vyloučením kamionové přepravy ve směru Slati-
na-Sokolnice, Chrlice a zpět,
- seznámila se s předpokládaným harmonogramem prací na 
Regulačním plánu V Aleji, který byl zaslán odborem územní-
ho plánování a rozvoje MMB ve dvou variantách a požaduje, 
aby projednávání Regulačního plánu V Aleji bylo zahájeno 
ještě před letními prázdninami tak, aby rámcové vyhodno-
cení stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti 
mohlo být hotovo v září 2018,
- seznámila se s žádostí náměstka primátora Bc. Matěje Hol-
lana (vč. všech souvisejících materiálů) o vyjádření MČ k ná-
vrhu systému rezidentního parkování ve městě Brně a dopo-
ručuje Zastupitelstvu nesouhlasit s  návrhem systému rezi-
dentního parkování ve městě Brně z důvodu nedostatečné-
ho projednání s veřejností i městskými částmi,
- seznámila se s žádostí MMB, odboru dopravy, a souhlasí se 
zpracováním investičního záměru na akci nazvanou: Výstav-
ba komunikace Kaštanová – Petlákova – Jahodová,
- schválila nabídku společnosti Hraspo spol. s  r.o., na do-
dávku a montáž pojezdové dráhy do jídelny ZŠ Měšťanská, 
k okénku pro příjem špinavého nádobí, v ceně 22 908 Kč,
- doporučuje zastupitelstvu souhlasit s novým objemovým 
řešením obytných domů souboru staveb: Obytná zástavba 
Rolencova-Písníky, nesouhlasit s dopravním napojením ulicí 
V Pískách a požadovat dopravní napojení ulicí Písníky,
- projednala žádost OIEF MMB o vyjádření k připravované-
mu projektu „ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou“ 
a  souhlasí, aby investorem akce „ZŠ Měšťanská  – nástav-
ba učeben nad jídelnou“ bylo Statutární město Brno (OIEF 
MMB, OI MMB).

Rada doporučuje Zastupitelstvu schválit přijetí závazku fi-
nanční spoluúčasti městské části Brno-Tuřany ve výši 50 % 
z celkové spoluúčasti města Brna na tomto projektu.

Rada na 95. schůzi dne 26. 2. 2018:
- schválila uzavření darovací smlouvy s LETIŠTĚ BRNO a.s., na 
částku 50 000 Kč, přičemž dar má být použit pro ekologic-
ké účely, zejména na náhradní výsadbu zeleně a následnou 
péči,
- schválila dohodu o zajištění akceptace plnění veřejné za-
kázky – provoz bezdrátové WiFi sítě na území SMB, a to se 
statutárním městem Brnem, a žádá o realizaci projektu pro-
vozu bezdrátové WiFi sítě v  lokalitě „Autobusová zastávka 
Hanácká před radnicí“,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní rozhodnutí na Skatepark 
Tuřany dle studie, kterou vypracoval Tomáš Kudrnáč, v ceně 
49 500 Kč,
- nemá připomínky k předloženému investičnímu záměru na 
akci, nazvanou: „Výstavba stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-
Dvorska“, kterou městské části zaslal investiční odbor MMB,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní rozhodnutí na Workouto-
vé hřiště II, v ceně 14 950 Kč.

Rada na 96. schůzi dne 12. 3. 2018:
- souhlasila s rozšířením stávajícího parkoviště před terminá-
lem odlet v prostoru Letiště Brno o 409 míst,
- schválila doplnění herních prvků na dětských hřištích takto:
• hřiště U Potoka: herní prvek se skluzavkou, šplhací rampou, 
hradbami, schody, házecí stěnou a  prolézacím tunelem, 2 
pružinová houpadla, kovový kolotoč s dřevěnými sedáky,
• hřiště Jahodová: 2 koše na basketbal, řetězová dvouhou-
pačka kombinovaná, skluzavka do svahu s  kovovou plo-
šinou,
- schválila dodávku a  instalaci dopadových ploch ve formě 
pryžových čtverců pod řetězovou dvouhoupačkou se 2 pro-
lézačkami a pod šplhací sestavu na hřišti Javorová,
- doporučila oslovit k podání cenových nabídek na dodání 
a instalaci herních prvků a dopadových ploch tyto firmy:
• ACER WOODVAY s.r.o., IČ: 25343467, Karáskovo náměstí 
2146/21, 615 00 Brno
• MAKRA DIDAKTA. s.r.o., IČ: 27916758, Drahelická 162/47, 
288 02 Nymburk
• FLORA SERVIS s.r.o., IČ:28341627, Faměrovo náměstí 31/29, 
618 00 Brno
- schválila nabídku společnosti GOZ GARDEN s.r.o., Olomouc-
ká 888, Brno, na provedení akce, nazvané Okružní vycházko-
vá trasa, I. část – výsadba stromořadí, v ceně 351 807 Kč,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka na zpracování 
územní studie zástavby lokality mezi ulicemi Vítězná, Pratec-
ká a Přichystalova v ceně 48 900 Kč.

Zastupitelstvo na 20. zasedání
dne 14. 12. 2017:
- schválilo program Provoz subjektů podporujících tělový-
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chovné a sportovní aktivity,
- schválilo Pravidla pro poskytování odměn a měsíční odmě-
ny neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům Zastu-
pitelstva v MČ s účinností od 1. 1. 2018,
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok 2018 
a Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 
2018.

Zastupitelstvo na 21. zasedání dne 22. 2. 2018:
- schválilo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 250 000 Kč na opravu kaple v Brněnských 
Ivanovicích,
- schválilo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 100 000 Kč na akci Slavnosti tuřanského 
zelí,
- schválilo žádost o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 200 000 Kč na nákup přenosné motoro-
vé stříkačky a aku osvětlovacího systému pro Jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů Brno-Holásky,
- souhlasilo s  uzavřením memoranda o  spolupráci, jehož 
předmětem je ustanovení spolupráce mezi městskou částí 
Brno-Tuřany, Statutárním městem Brnem a skupinou KOM-
FORT, a.s., a KOMFORT-Jezera, s.r.o., v souvislosti s plánova-
nou výstavbou v lokalitě Holásky,
- schválilo přijetí závazku finanční spoluúčasti městské čás-
ti Brno-Tuřany ve výši 50 % z celkové spoluúčasti města Brna 
na projektu „ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou“,
- nesouhlasilo s novým objemovým řešením obytných domů 
souboru staveb: Obytná zástavba Rolencova-Písníky a s do-
pravním napojením ulicí V Pískách; požaduje zachovat pů-
vodně plánované dopravní napojení ulicí Písníky,
- žádá u  studie řešení soustavy křižovatek Hanácká  – Špir-

kova  – Pratecká doložit proveditelnost z  hlediska výško-
vých poměrů u  všech variant a  požaduje prověřit varian-
tu Ing. Šereka pro dopravní intenzity po realizaci obchvatu. 

Oslava narozenin generála Emila Bočka
Dne 25. února 2018 se dožil významného životního jubi-

lea 95 let tuřanský rodák generál Emil Boček. Generál Bo-
ček jako vojenský pilot patří mezi hrdiny leteckých bojů dru-
hé světové války a je posledním žijícím českým stíhacím pi-
lotem ve službách britské RAF. Za své vojenské zásluhy mu 
bylo v roce 2010 propůjčeno prezidentem republiky nejvyš-
ší státní vyznamenání – Řád Bílého lva. Je také čestným ob-
čanem města Brna.

U příležitosti významného životního jubilea jsme společ-
ně se starostou MČ Radomírem Vondrou navštívili pana ge-
nerála Bočka v jeho současném bydlišti v Brně-Bystrci a po-
přáli jsme mu do dalších let hlavně pevné zdraví a  životní 
pohodu.

Miroslav Dorazil, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE
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Partneři a sponzoři 
XXVII. společenského plesu

PARTNER MČ:
DUFONEV R.C., a.s. • Gardentech, s.r.o. • H.K.U. spol. s  r.o. • 
Hraspo spol. s r.o. • Komfort, a. s.• MANAG správní, a.s. • Služ-
by Minks s.r.o. • STAVBY PLUS s.r.o. • ŽSD a.s. •

SPONZOR MČ:
1. náměstek primátora Mgr. Petr Hladík • A.D. Josef ŠEDIVÝ, 
s.r.o. • AGRO Brno-Tuřany, a.s. • DESTILA, s.r.o. • Drahomíra 
Doležalová • FISTAV, spol. s.r.o. • Gabriela Krejčiříková – Mary 
Key • GEFAB CS, s. r. o. • Kadeřnictví Ivana Zavadilová • Kvě-
tinářství Nekolný • Lenka Urbánková –trenér zdraví • LETIŠ-
TĚ Brno, a.s. • Macinka Josef • Mikrovinařství Drápela • Pekár-
na Crocuss.r.o. • Polák Jiří • Potraviny Tuřanská včela • Projek-
ce Ing. Jan Harašta, CSc. • PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inže-
nýrská činnost, s. r. o. • Restaurace Orlovna • ROTAX - hodin-
ky a snubní prsteny • Scootland s.r.o. • SIDESTAV, spol. s r.o. • 
Simi Secret • Simona Vozdecká – trenér zdraví •
Storge - velkoobchod květin • Šperky Modesi • Taneční studio 
KOMETA • Truhlářství Martin Pernes • Vejtasa Simon • VERITAS 
spol. s r.o. • Vlastimil Drásal – hodinový manžel • ZENZERO -
zázvorové nebe • ZEMAKO, s.r.o. • Železářství Antonín Tůma •
Děkujeme.

Radomír Vondra, starosta

Omlouváme se všem partnerům a sponzorům za řádění tiskař-
ského šotka ve výše uvedeném článku
v minulém vydání zpravodaje.

redakce

Kampaň „BRNO, CO NENÍ“ chce vtáhnout 
Brňáky do příprav důležitých projektů

Město Brno startuje kampaň nazvanou „Brno, co není.“ Je-
jím cílem je informovat občany o připravovaných strategických 
projektech, které jsou důležité pro rozvoj Brna.

„Příprava těchto staveb trvá roky a v některých případech se 
o nich uvažuje již desítky let. Do doby, než se přestřihne páska, 
pro Brňáky ale jako by nebyly. Proto „Brno, co není“ a hlavní sdě-
lení kampaně ‚Brno, co není, je tady‘. Obyvatelům města ukáže-
me, že strategické projekty žijí a usilovně se na nich pracuje,“ 
uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Cílem celé kampaně je pozvat obyvatele i návštěvníky města 
do míst, která se v dalších letech promění, a projekty jim před-
stavit přímo tam. Že strategické projekty žijí a usilovně se na 
nich pracuje, se obyvatelé města dozvědí s nadsázkou a humo-
rem, podobně jako při dosavadním informování o dopravních 
stavbách prostřednictvím kampaně Kopeme za Brno.

Jarní část kampaně bude na konci června zakončena finá-
lovou hrou, do které se kvalifikují nejlepší týmy z předchozích 
kol soutěže. „Na vítězný tým čeká jako odměna nevšední záži-
tek. A abychom ocenili i další účastníky, může se prvních pět 
týmů z každého kola také těšit na zajímavé zážitky spjaté s Br-
nem a jeho výjimečnými místy,“ doplnil primátor.

Kampaň „Brno, co není“ rozšiřuje zavedený web 
www.kopemezabrno.cz. Soutěžit mohou týmy o  2–5 li-
dech. K  absolvování hry se musí registrovat na webu 
https://hra.brnoconeni.cz/. Budou potřebovat herní brožuru, 
kterou si mohou v případě hry Tramvaj Plotní stáhnout na in-
ternetu a vytisknout, případně vyzvednout v Turistickém infor-
mačním centru na Radnické, z boxu na prvním stanovišti nebo 
v infocentru obchodní galerie Vaňkovka. Dále potřebují mobil 
s přístupem na internet – pro získávání dílčích částí šifer a zadá-
vání výsledků.

Prvních pět týmů, které projdou jednotlivé hry, získá odmě-
nu v podobě skutečně nevšedního a unikátního zážitku. Nej-
lepších 100 týmů postupuje do finále, které proběhne 3. června 
a ve kterém mohou vyhrát vtipné věcné i zážitkové ceny.

Magistrát města Brna, Tiskové středisko

Je to tady. Oslava století bude v Brně! A se 
Slovanskou epopejí!

Oslava století! V  takových superlativech se mluví o  festi-
valu RE:PUBLIKA, který bude slavnostně zahájen 25. května 
v Brně na výstavišti. Bude to přesně 90 let poté, co výstaviště 
vzniklo a co zde byla otevřena velká výstava ke stému výročí 
vzniku Československa. 100-leté výročí si zaslouží velký festi-
val! Tři týdny a čtyři víkendy plné originálního programu 
a pozor: Vstup do areálu je zdarma!

Sport v  historických i  současných podobách, to nejlep-
ší z  designu a  literatury, slavní fotografové, největší česko-
slovenské rande, komentované prohlídky výstaviště, folklor-
ní víkend, divadlo – to vše vás na festivalu čeká. Zpoplatně-
na budou pouze taneční vystoupení v rámci festivalu Dan-
ce Brno 100 a symbolicky Slovanská epopej. „Praha podpo-
ří brněnský festival RE:PUBLIKA zapůjčením devíti velkoformá-
tových pláten Alfonse Muchy, která tak budou v Brně vystavena 
vůbec poprvé,“ popisuje ojedinělou událost Petr Vokřál, br-
něnský primátor a iniciátor celého projektu.

Hned na zahájení v pravé poledne se můžete těšit na vel-
ké hudební překvapení, 300 slavnostních praporů, dobová 
auta, kostýmy, skvělé jídlo i jedinečnou světelnou show. Fes-
tival potrvá až do 17. června a každý den toho bude mno-
ho k vidění, slyšení, zažití. Přijít můžete kdykoli a díky vstu-
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pu zdarma i opakovaně. „Historické milníky jsou pro nás pří-
ležitostí k tomu, abychom se soustředili na osobní, lidské pří-
běhy, tisíce okamžiků radosti, štěstí, ale i smutku nebo obav. 
Nebudeme vlastivědnou výstavou, ale festivalem emocí  – 
zážitkem!“ zve na festival jeho kreativní ředitel Pavel Anděl.

Více na www.republika2018.cz.

 

Kontejnery na starý textil
V Brně přibudou nové kontejnery na starý textil. Po-

můžou charitě i životnímu prostředí.
„Mít domov není samozřejmostí, poznal jsem to na vlastní 

kůži. Bez cizí pomoci bych se nepostavil opět na nohy,“ říká 
pan Luboš, kterému pomohlo oblečení odložené do kontej-
nerů. Na jaře jich v Brně přibude okolo 180 nových kusů.

Společnost SAKO vymění stávajících 170 kontejnerů na 
textil za nové a sběrnou síť v Brně rozšíří o dalších 180 kusů. 
„Pokud to bude možné, nové kontejnery budeme rovnoměr-

ně umísťovat vedle nádob na sběr plastu, papíru a skla, stá-
vající systém doplníme tak, aby třídit odpad bylo pro Brňa-
ny zas o něco snadnější,“ uvedl Martin Ander, náměstek pri-
mátora pro životní prostředí. Rozšiřování míst, které umož-
ní upřednostnit další užívání odloženého textilu před jeho 
skládkováním nebo energetickým využitím, plynule navazu-
je na již fungující projekty re-use managementu. „Aktuálně 
provozujeme na čtyřech sběrných střediscích odpadu pro-
jekt Druhý život, kde lidé mohou odkládat staré věci, které už 
doma nechtějí, a někdo jiný si je může za symbolickou cenu 
zase koupit. Jiný projekt se zase věnuje odkládání starého 
nábytku, který dále poskytujeme sociálně potřebným,“ dopl-
nil ředitel společnosti SAKO Karel Jelínek.

Sesbíraný textil putuje do textilní banky BALTAZAR na 
podporu činnosti Diecézní charity Brno. BALTAZAR provozu-
je sběrnu, třídírnu, šatník a charitní prodejny. Textilní banka 
navíc zaměstnává lidi dlouhodobě nezaměstnané a fungu-
je pouze z materiálních darů a z výnosu charitních prodejen 
(tzv. bazarů).

Co se děje s odloženým textilem?
Textil projde tříděním a  podle stupně opotřebení a  dru-

hu materiálu je určeno jeho další použití. Část putuje do cha-
ritativních prodejen, větší část potřebným lidem a co nejde 
využít na nošení, putuje k materiálové recyklaci na výrobu 
koberců, izolačních materiálů apod.

Co všechno je možné odevzdat?
Do kontejnerů na textil je možné odkládat veškeré oděvy, 

párovou obuv, hračky, kabelky a bytový textil (záclony, závě-
sy, povlečení, ubrusy). Vše je třeba zabalit do igelitových pyt-
lů, aby nedocházelo k vzájemnému ušpinění.

Martin Drozd, SAKO Brno, a.s.

INFORMACE Z RADNICE

ŠKOLSTVÍ

Březen, měsíc knihy, na Dvorecké
Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a  čas 

strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé 
aktivity, abychom si ukázali, jak je čtení v životě důležité. Žáci 
si vzájemně představovali knihy, které přečetli. Zároveň se 
snažili jeden druhého přesvědčit, proč by si knihy měli spo-
lužáci také přečíst. Žáci navštívili v Moravské galerii Brno in-
teraktivní výstavu ANALFABETKA NEGRAMOTNÁ. Seznámili 
se s různými literárními žánry, plnili zadané úkoly a byli tak 
vtaženi do světa čtení zábavnou formou. Prvňáčci při té pří-
ležitosti využili blízkou knihovnu.

Na konci měsíce jsme se zapojili do akce Noc s Anderse-
nem. My pedagogové bychom byli rádi, kdyby dětem láska 
ke knihám zůstala.

Pedagogové 1. stupně Dvorecká
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Exkurze do Dukovan a Dalešic

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan 
a  Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna 
Dalešice se nachází pod vodní hrází nádrže Dalešice a spolu 
s ní tento energetický komplex tvoří vodní nádrž Mohelno. 
V přečerpávací elektrárně Dalešice si žáci prohlédli prostory, 
které jsou jinak veřejnosti nepřístupné. Z hlediska instalova-
ného výkonu je tato elektrárna druhou největší vodní elek-
trárnou v České republice. Exkurze poté pokračovala před-
náškou v  jaderné elektrárně Dukovany, kde se žáci dozvě-
děli zajímavosti z historie jaderné fyziky, seznámili se s prin-
cipem získávání energie a především měli možnost nahléd-
nout do zákoutí fungování celé elektrárny. Exkurze byla vel-
mi zajímavá a poučná a seznámila žáky s možnostmi získá-
vání elektrické energie.

ČOV Modřice
Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmen-

tální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně–Modřicích. Ta 
slouží k  čistění odpadních vod přiváděných systémem ka-
nalizačních stok z města Brna a ve stále větší míře prostřed-
nictvím soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna. Bě-
hem dvouhodinové přednášky navštívili žáci všechna zákou-
tí čistírny. Na vlastní oči tak mohli vidět, jak z odpadních vod 
získáme opět čistou vodu, která putuje zpět do přírody. Žáci 
poznali koloběh chemicko - mechanického čištění vody, pro-

hlédli si, jak pracují jednotlivé stupně čištění, a dokonce byli 
seznámeni i se zajímavostmi z praxe. Téměř každý z čistírny 
odcházel zocelen a začal být imunní vůči omamné vůni, kte-
rá se z ní „občas“ line.

zapsala Petra Dvořáčková

Do you speak English? – aneb návštěva 
země, jejíž jazyk běžně užíváme

Druhý týden v  březnu jsem se svými spolužáky ZŠ Měš-
ťanská zúčastnil jazykového pobytu v  Anglii, který nám 
umožnil poznat krásy této země. Útočiště a dočasný domov 
nám poskytlo městečko Eastbourne, kam jsme si přijeli ově-
řit své znalosti z hodin anglického jazyka a tyto pak použít 
v praxi v dopoledních hodinách výuky angličtiny i v rozmlu-
vě s místními lidmi.

ŠKOLSTVÍ
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Z Brna jsme vyrazili autobusem v sobotu 10. března 2018 
v poledne a do Londýna jsme přijeli až další den ráno. Ces-
ta trvala asi 25 hodin včetně jízdy trajektem. Projeli jsme Ně-
meckem, Nizozemskem, Belgií, Francií a finálně Velkou Bri-
tánií. Hned po příjezdu do Londýna následovala prohlídka 
města - uvítala nás 02 Aréna, London Bridge, dále Tower of 
London a The Monument. Ubytováni jsme byli v rodinách. Ty 
nám poskytovaly snídani, obědový balíček, večeři a přespá-
ní. Další dny jsme trávili dopoledne ve škole. Během pobytu 
v Anglii jsme navštívili spousty památek, např. Nelson’s Co-
lumn, útesy Seven Sisters, významné stavby jako Big Ben, 
Buckingham palace a městečka jižní Anglie jako je Brighton 
a Hastings. Celý týden nás provázela milá paní průvodkyně, 
která nám vždy k určité památce řekla spoustu zajímavostí. 
Poradila nám, kde jsou toalety, obchody a stánky s typickou 
specialitou fish and chips.

Pobyt se nám všem velice líbil. Zhlédli jsme mnoho pamá-
tek, poznali jsme, jak se žije jinde, jaká je zde životní úroveň 
a užili jsme si jízdy trajektem.

Rosťa Pelc, 8. A

Poděkování školní jídelně
I ony mají své předpisy, zjistili žáci 9. A, B při besedě s ve-

doucí školní jídelny paní Fiedlerovou. V  rámci pracovních 
činností se dozvěděli o  předpisech a  normách, které musí 
být dodržovány při sestavování jídelníčku pro školáky i  při 
přípravě pokrmů. Možná, že někteří přehodnotili svůj někdy 
kritický pohled na jídlo ve školní jídelně. Mohli si také pro-
hlédnout moderní vybavení školní kuchyně, nahlédnout do 
zákulisí ne vždy lehké práce paní kuchařek a ocenit pořádek 
a čistotu ve školní kuchyni. Za poskytnutí této možnosti i za 
veškerou jejich práci děkujeme všem zaměstnancům školní 
jídelny.

Magda Navrátilová

Ze školy do školky a naopak
Ve středu 28. 2. naši prvňáčci zašli navštívit svoje kamará-

dy v mateřských školkách. Svým bývalým spolužákům zare-
citovali, zazpívali a donesli drobné dárky. S dětmi ze školek si 
pohráli a pozvali je na návštěvu do školy, kde se budou spo-
lečně učit a také něco vyrábět. Naši prvňáčci se už na své ka-
marády moc těší.

Edukačně stimulační skupiny
V rámci přípravy pro vstup do škol pořádala základní ško-

la každoročně edukačně stimulační skupiny pro děti z ma-
teřských škol, které potřebovaly pomoci při přípravě na prv-
ní třídu. V letošním roce již zájem o tuto podporu na základ-
ní škole nebyl, neboť tyto skupiny si připravují samy mateř-
ské školy.

Michaela Kašíková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň

Důležitý krok do života šestiletých dětí

Tento krok nastal v pátek 6. 4. a v sobotu 7. 4. 2018, kdy tito 
předškoláčci přišli poprvé se svými rodiči oficiálně do „velké“ 
školy. V uvedených termínech se konal na Základní škole Měš-
ťanská zápis žáků k povinnému základnímu vzdělání. V por-
tálu MMB bylo zveřejněno celkem 62 jmen spádových dětí. 
K zápisu se jich letos dostavilo celkem 56, což je úctyhodný 
počet, snad největší za poslední roky, ač byly mnohem počet-
nější ročníky. Zapsaných je celkem 52 žáků, další zvažují od-
klad povinné školní docházky svého dítěte. V době 15. – 25. 5. 
pak bude zveřejněn seznam přijatých žáků, v červnu se bude 
konat informační schůzka s rodiči, tentokrát již konkrétně za-
měřená na „povinnosti“, které rodiče i děti čekají od září 2018. 
Rozdělení žáků do tříd na budově Dvorecká a Požární se děje 
podle bydliště, vedení školy však vždy přihlíží k přání rodičů. 
Zatím se zdá, že i letos mohou být všichni spokojeni.

Na nové žáky a spolupráci s rodiči se těší nejen jejich paní 
učitelky třídní, ale i vedení školy.

Božena Küfhaberová,

ředitelka ZŠ Brno, Měšťanská 21

ŠKOLSTVÍ



8

Mateřská škola U Lípy Svobody

Po Novém roce vždy školní rok nabere rychlý spád, my 
ale stále stíháme spoustu věcí…

Tak například maškarní ples pro děti a  jejich rodi-
če, který jsme uspořádali v  prostorách mateřské školy. 
S maskami si zúčastnění opravdu vyhráli. Potkali se zde 
nejen princezny a  superhrdinové, ale také čarodějnice, 
kouzelníci a  zvířátka. Zábavný program zpestřený hud-
bou vyplňovaly různé soutěže, tanečky a pojídání peče-
ných dobrot od šikovných maminek.

Tak jako loni, i  letos byly děti předškolního věku po-
zvány na návštěvu do 1. třídy ZŠ na ulici Požární. Novin-
kou a zároveň velkým překvapením pro děti byl přistavě-
ný mini BUS, který jim ušetřil bolavé nožičky a na místo 
je odvezl. Každý školák si vzal na starost jednoho před-
školáčka a  provedl ho světem učení. Ukázal mu obsah 
své aktovky, který také jednou bude mít, a dokonce mu 
dovolil si ji vyzkoušet vzít na záda. Důležitost jim z  očí 
přímo čišela. Děti měly k vypracování spoustu úkolů ne-
jen na papíře, ale také na interaktivní tabuli. Díky paním 
učitelkám děti zjistily, že učení bude i  zábava. Do škol-
ky se nám vrátily s nadšením a obrovským úsměvem na 
rtech.

Pravidelně si do mateřské školy zveme divadla, aby-
chom dětem dopřály i jinou formu kulturního vyžití. Ten-
tokrát se o  něj postaralo divadlo Koráb, které přijelo 
s pohádkou „Princezna s dlouhým nosem“. Příběh o zlo-
bivé princezně nebyl pouze na koukání, děti se staly jeho 
součástí. Například v situaci, kdy se její nos plazil po celé 
místnosti i mimo ni. Užili jsme si všichni spoustu legrace.

V rámci Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské 

pregramotnosti se konalo v  mateřské škole již 4. setká-
ní. To poslední proběhlo za účasti experta na pedagogi-
ku Franze Ketta. Vždy je zde příjemná atmosféra s mno-
ha náměty, jak rozvíjet u dětí čtenářskou pregramotnost.

Naše mateřská škola nespolupracuje pouze s  učiteli 
z  jiných škol, ale také se studenty připravujícími se na 
budoucí povolání pedagoga, kterým umožňuje praxi ne-
jen v  běžných třídách školy, ale i  ve třídě logopedické. 
Nedávno nás navštívili také studenti Masarykovy univer-
zity v Brně a v rámci projektu Dental Prevention. Sezná-
mili děti se správnou ústní hygienou a ukázali jim, jak si 
zoubky čistit, aby je netrápily bolestí.

Paní učitelka Klára Haluzová a Veronika Voleská, Dis., 
které si v letošním školním roce daly za úkol realizaci pě-
veckého kroužku Skřivánek, si spolu s  dětmi připravily 
pro rodiče koncert formou ukázkové hodiny. Rodiče tak 
měli možnost vidět a hlavně slyšet, jak se děti učí správ-
nému dýchání, artikulaci, rytmizaci apod. nejen zpěvem, 
ale především formou her.

Prvním venkovním veselím na školní zahradě byly Ča-
rodějnice. Nejen děti, ale i  rodiče zde utužovali přátel-
ské vztahy při opékání špekáčků a plnění menších úkolů 
a soutěží. O pár dní později se vydaly děti ze třídy Kuřá-
tek a Motýlků na slavnostní vítání občánků městské části 
Brno-Tuřany, kde přednesly básničky, zazpívaly písničky 
a předaly dojatým maminkám malinký dáreček.

A na co se v brzké době těšíme? Na pohádkovou škol-
ku v přírodě…

Za kolektiv MŠ Mgr. Anna Kučerová

ŠKOLSTVÍ
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Výstava Rok na jezerech
Ve čtvrtek 8. března byla v Kulturně společenském cent-

ru zahájena soutěžní fotografická výstava Rok na jezerech. 
Pořádá ji Městská část Brno-Tuřany a Spolek ochrany život-
ních hodnot v Holáskách. Výstava byla ohlášena již více než 
rok předem tak, aby fotografové mohli skutečně obsáhnout 
všechna roční období. Pořadatelé chtěli zase trochu jiným 
způsobem přitáhnout pozornost k unikátní přírodní památ-
ce naší městské části. Jezera se mění nejen každou roční do-
bou, ale také každou denní hodinou a každou, i nepatrnou 
změnou počasí. Zachytit tyto nálady a atmosféru se fotogra-
fům krásně podařilo.

V příštím roce by měly začít práce na revitalizaci jezer. Ta jejich 
tvář do jisté míry změní. A proto byla cílem výstavy i dokumen-
tace současného stavu. Své snímky poslalo šest fotografů z naší 
městské části. Mohlo tedy být vystaveno všech třicet fotografií. 
Fotografie samotné doplňují informace o chráněné přírodní pa-
mátce Holásecká jezera, její fauně a floře, mapky i historické fo-
tografie.

Vybrat nejlepší fotografie bylo obtížné. Každý z fotografů má 
svůj trochu odlišný přístup a pohled. Přesto porota ohodnotila 
prvních deset fotografií a první tři odměnila cenami – fotografic-
kými publikacemi. Na prvním a třetím místě se umístily fotogra-
fie Milana Elsnera, na druhém místě fotografie Zdeňka Rotrekla.

Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na které pro-

mluvil pan starosta Vondra za Městskou část a paní Domb-
rovská za Spolek ochrany životních hodnot v Holáskách. Za-
hájení krásně umocnila i kytarová hudební čísla, přednese-
ná paní Vodičkovou a její profesorkou paní Holáňovou ze Zá-
kladní umělecké školy Slunná v Komárově. Návštěvníci, kte-
rých se sešlo poměrně hodně, ocenili i výborné koláčky paní 
Kolečkové.
Výstava je otevřená každý čtvrtek od 11.00 do 18.00 ho-
din a určitě stojí za návštěvu!

Vynášení Smrtonošky
Jak už se stalo pěknou tradicí i letos jsme v Tuřanech vy-

nášeli smrt po zimě ze vsi. Holky si ve folklorním kroužku 
svou smrtonošku, jak se jí v Tuřanech říkávalo, pěkně nazdo-
bily - na slaměnou pannu naparádily sukni a  půlku, kolem 
krku měla náhrdelník z vyfouknutých vajíček, v pase barev-
né pentličky s vajíčky a na hlavě uvázaný turecký šátek, přes-
ně jak se nosí na hody.

3. místo: Milan Elsner – Síla větru

KULTURA

1.místo: Milan Elsner – Na lovu kaprů

2. místo: Zdeněk Rotrekl – Holásecká jezera
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Na smrtnou neděli se pěkně nastrojené vydaly se Smrto-
noškou na obchůzku po Tuřanech. Smrtná neděle je 14 dní 
před Velikonocemi, což letos vyšlo na 18. března. A zima byla 
veliká! Byl to snad nejstudenější den celé zimy. Oproti loň-
sku, kdy byly Velikonoce později, musely letos vytáhnout 
teplé vlňáčky. Nic naplat, zima musí pryč z dědiny, ať je jaké-
koliv počasí! Cestou navštívily pana faráře a několik místních 
sedláků, kterým zaveršovaly básničku: Smrtonoško milá, 
kdes tak dlouho byla… a ti je jaksepatří odměnili - vajíčkem, 
sádlem, moukou ale i drobnou sladkostí a něčím na zahřátí. 
Pak ji vynesly za dědinu, kde ji hodily do potoka.

Tento krásný starodávný zvyk jsme obnovili podle zápis-
ků v tuřanské kronice.

Za Národopisný soubor Ferdinanda Volka
Eva Chudáčková

Tuřany ve Strážnici
Krojovaní z  Tuřan budou letos vystupovat na 73. roč-

níku mezinárodního folklorního festivalu ve Strážni-
ci v  rámci pořadu Ta brněnská mája tenká - Hody na Br-
něnsku na přelomu 19. a  20. století. Vystoupení tuřan-
ských společně s  ostatními brněnskými soubory bude 

22.  6. ve večerních hodinách a  24.  6. v  odpoledních ho-
dinách na pódiu amfiteátru Bludník. V  sobotu 23.  6. bu-
dou vyučovat tuřanské tance a  můžete je také vidět ve 
slavnostním průvodu Strážnicí. Celý program najdete na 
http://festivalstraznice.cz/program-mff-2018/. Doprová-
zet je bude kapela Tuřanská večerka.

Ve Strážnici byly Tuřany naposledy v roce 1980, což dokla-
dují uvedené fotografie.

Eva Chudáčková

KULTURA

Vynášení Smrtonošky
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KULTURA

„ŽEBRÁCI A VERGLISTI“
Marie Havelková-Šťastná
V  Tuřanech před rokem 1888 a  v  letech následujících 
(úryvek)

Nejmilejší zábavou naší dorůstající mládeže byla příleži-
tost k tanci. Ale stejně rádi si zatančili nejen jejich rodiče, ale 
ještě i jejich dědové a babičky. Naši občané byli rozenými ta-
nečníky. Děti, ještě v předškolním věku už se otáčely při hud-
bě kolovrátku, v Tuřanech mu říkali „vergl“, když jejich majitel 
„verglista“ vyhrával dům vedle domu. Nejen děti, ale někdy 
i chasníci a děvčata neodolali a zatančili si na ulici při zvu-
cích vřískavého nebo už dodělávajícího nástroje, tak sešlého 
a vetchého jako jeho chudý a starý, těžce se belhající majitel.

Mezi žebráky a  žebračkami navštěvujícími skoro každé 
dvéře v obci s „otčenášem“ monotónně odříkávaným, někdy 
také s růžencem na ruce, bylo také několik verglistů, kteří no-
sívali svůj vergl na zádech a v rukou šráky, zkřížený to pod-
stavec, jejž si před dveřmi rozevřeli a na něj svůj nástroj před 
hraním postavili.

Někteří verglisté svůj inštrument malého formátu „aris-
ton“ nosili zavěšený na řemenu, majitelé větších si ho vozi-
li před sebou na dvoukolce a lépe situovaní ho přepravovali 
na vozíčku se psím přípřežím.

Z těchto žebravých muzikantů jsem si nejlépe zapamato-
vala dva: Vousatého muže divokého vzezření se zmrzačený-
mi, k  sobě obrácenými jako kopyta, chodidly. Tento chlap, 
drsný a  hrubý, jménem Kramář, byl alkoholik, ale přes to 
vše si ho vzala slušná žena, která ho někdy doprovázela na 
jeho cestách širým okolím a vystřídala ho v dopravě „verglu“ 
a v točení kliky na něm. Měli dokonce dvě děti. Hoch zemřel 
jako žák v Chrlicích a děvče se později provdalo v Tuřanech.

Druhý „verglista“ byl ze Slatiny, jednoruký invalida prý 
z prusko-rakouské války v r. 1866, s fysiognomií lokaje, hlad-
ce vyholený, s licousy na tvářích, vždy uctivě děkující s hlu-
bokou úklonou za almužnu pánům. Ten si „vergl“ vozil sám. 
Učitel Vincenc Šťastný, syn nadučitele v Troubsku, vynikají-
cí hudebník, zaznamenal hudebně taneček z  jeho „verglu“, 
jak si ho zapamatoval z dětských let. Tomuto invalidovi říkali 
„hóterňák“, protože do Tuřan chodíval v úterý.

K  těmto žebravým pochůzkám bylo třeba úředního po-
volení. Když ho žadatel dosáhl, koupil si buď ariston, malý 
nástroj nebo větší „vergl“. Získal to buď za hotové, nebo na 
splátky.

Když toto všecko měl dědóšek Doležal v Tuřanech, manžel 
chytré a výřečné babičky „Viktorinky“ za sebou, vydal se se 
svým nástrojem rozradostněn na svou první cestu. Co zbýva-
lo takovému chuďasovi po celoživotní dřině na stará kolena? 
Domek neměl, ze své mzdy žil skromně, na úspory nebylo 
pomyšlení, děti neměly nazbyt, bylo jim starati se o vícečlen-
nou rodinu. Dědóšek nechtěl býti na obtíž, spoléhal vždy je-
nom na své pracovité ruce. A babička, jeho žena, pracovala 
také ráda, dokud mohla. Žádného jiného zaopatřené ve stáří 
pro takového chuďase nebylo, nežli žebrota.

Tož dědóšek nastoupil svou první cestu se svým „verglem“. 
Jeho vzezření poctivého chudáka vzbudilo u všech dobrých 

lidí soucit, nad očekávání dobře pochodil. Dostal velmi sluš-
ný počet grécárků (krejcarů) a také se najedl, ale tak, že se 
stěží dobelhal do svého chudičkého bytu. Jeho babička se 
velmi polekala, když ho spatřila na smrt bledého, sténajícího 
a třesoucího se na celém těle. Honem ho uložila na chudič-
ké lůžko a sháněla domácí léky. Ubožák měl žaludeční nevol-
nost. Dávali mu hojně najíst. Byl vyhladovělý a přesytil svůj 
slabý žaludek, nezvyklý takové hojnosti jídel. Brzo se však 
uzdravil a byl pak už opatrným.

Od sedláků a domkářů dostávali žebráci a „verglisti“ krajíc 
chleba, někdy buchtu, vdolek, kousek tašek, nebo talíř po-
lévky, také zbytky od oběda, hrneček kávy, jak kdo měl a dal. 
Páni jim dávali jeden nebo dva krejcary, velkým chudákům 
i více. Ve kvelbech dostávali také krejcar nebo dva, v hospo-
dách štamprlu kořalky.

K  poctivým žebrákům a  žebračkám bývali naši lidé sou-
citní a obdarovávali je, ale tuláky a cikány často odkazovali 
od dveří se slovy: „Naděl vám Pámbu!“. Bouchli dveřmi a nic 
jim nedali. Někteří žebráci a tuláci tuto pohanu klidně snesli 
a odešli, mnozí však se nedali snadno odbýti a s křikem a na-
dáváním opustili „lakomce a bezcitníky“.

Na krajíce chleba mívali žebráci a tuláci zvláštní pytlík. Co 
sami nespotřebovali, vyměňovali v  putykách a  hospodách 
za kořalku. Putykářům a hospodským byl tento chléb víta-
ným příspěvkem k vykrmení tučných prasat.

Z rukopisu M. Havelkové Šťastné
přepsala Ivana Kolečková
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

V  lednu jsme zaslali na příslušné úřady žádosti o  in-
formace o současném stavu plánovaných aktivit a o dal-
ším postupu včetně časových a věcných harmonogramů 
v lokalitách Vinohrad a U potoka. Z obdržených odpově-
dí citujeme:

Lokalita Vinohrad
Odbor územního plánování a  rozvoje MMB, dne 

9. 2. 2018:
„Na základě písemné žádosti Městské části Brno–Tuřa-

ny ze dne 19. 10. 2017, v níž Rada MČ požaduje dokon-
čit Regulační plán „V  Aleji, k.ú. Holásky“ v  souladu s  ře-
šením ověřovacího podkladu (Podklad pro ověření při-
pomínek uplatněných MČ Brno–Tuřany k  návrhu regu-
lačního plánu po společném jednání, Atelier ERA – ing. 
arch Pech, 2017), bude zpracován nový Návrh regulační-
ho plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“.

Veřejná zakázka na zpracování Návrhu bude zadána 
dosavadnímu zpracovateli regulačního plánu v  nejbliž-
ší době, jeho dokončení lze předpokládat v květnu 2018. 
Termín veřejného projednávání nového Návrhu regulač-
ního plánu bude následně dohodnut s  Městskou částí 
Brno–Tuřany.“

Lokalita U potoka
Bytový odbor MMB, 12.2 2018:
„Problematikou stávajícího stavu a pokračováním pří-

pravy výstavby (v  lokalitě U  potoka) se zabývala Rada 
města Brna na svém jednání konaném dne 19. 12. 2017.

Radou města Brna bylo schváleno „Memorandum 
o  spolupráci“, uzavírané mezi MČ Brno–Tuřany, statu-
tárním městem Brnem, společností Komfort, a.s. a  spo-
lečností Komfort  – Jezera, a.s. Předmětem memoranda 
je záměr výstavby domů s pečovatelskou službou a ma-
teřské školy do vlastnictví SMB a  rodinného bydlení do 
vlastnictví skupiny Komfort v souladu s architektonickou 
studií „Studie pro Holásky“ z června 2016, zhotovitele P.P. 
Architects, s.r.o.

Současně RMB uložila Bytovému odboru zajistit zpra-
cování projektové dokumentace na technickou a  do-
pravní infrastrukturu formou aktualizace a  změny pů-
vodní projektové dokumentace z roku 2012 v souladu se 
„Studií pro Holásky“ a dále zajistit zpracování projekto-
vé dokumentace pro územní řízení, včetně vydání územ-
ního rozhodnutí na celou lokalitu řešenou ve „Studii pro 
Holásky“, obojí s termínem 31. 12. 2018.

V  současné době probíhají výběry zpracovatelů výše 
uvedené projektové dokumentace a v průběhu března – 
dubna 2018 se předpokládá uzavření příslušných smluv-
ních vztahů s  projektanty za účelem vyhotovení výše 
uvedené projektové dokumentace a vyřízení nových po-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

13.00 hod. Prezence hostů
14.00 hod. Průvod obcí
- Položení věnce u sohy sv. Floriána

14.30 hod. Hřiště na Pastevní
- Mše, Proslovy, Přehlídka zúčastněných praporů, Předání ocenění
- Přesun k hasičské zbrojnici
- Požehnání nového vozidla a ukázky práce hasičského potěru
- Na závěr bude v hasičské zbrojnici připraveno malé pohoštění

Program

v sobotu 5. května 2018
založení českého hasičského sboru Brněnské Ivanovice

na 80. výročí 

Sbor dobrovolnýh hasičů Brněnské Ivanovice, Jahodová 5

POZVÁNKA
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volení v souladu s novým architektonickým řešením lo-
kality.

Pokud se podaří vydat příslušná povolení k výstavbě, 
předpokládá se v  první polovině roku 2019 provedení 
výběru zhotovitele stavby pro technickou a dopravní in-
frastrukturu, ve druhé polovině roku 2019 pak její zahá-
jení se lhůtou výstavby do 1 roku.

Současně by měly být v závěru roku 2018 a počátkem 
roku 2019 zpracovány projektové dokumentace pro jed-
notlivé záměry výstavby – tj. Dům s pečovatelskou služ-
bou a  mateřskou školku z  úrovně města Brna a  projekt 
rodinného bydlení z úrovně společnosti Komfort, a.s.

Vlastní výstavba těchto objektů se pak předpokládá 
v letech 2019 – 2020 s tím, že investorem výstavby Domu 
s  pečovatelskou službou a  MŠ bude statutární město 
Brno a  investorem rodinného bydlení bude společnost 
Komfort, a.s. Výstavba technické a  dopravní infrastruk-
tury bude připravována a  poté realizována městem Br-
nem a  společnost Komfort, a.s. bude spolupracovat při 
přípravě a dále se bude na realizaci finančně podílet.

Směna pozemků je zakotvena ve výše uvedeném „Me-
morandu o spolupráci“ a je řešena samostatně z úrovně 
MO MMB, v souladu se zpracovanou „Studií pro Holásky“.

Holásecká jezera

Dne 8.  3.  2018 byl výběrovým řízením určen projektant 
k vypracování projektové dokumentace revitalizace jezer. Sta-
la se jím společnost GEOTEST a.s. – G servis – Holásecká jezera.

Vypracování projektové dokumentace a vydaní územního 
rozhodnutí a stavebního povolení má proběhnout do 1. čtvrt-
letí 2019. Následně, tedy v 2. polovině roku 2019, bude zahá-
jena vlastní realizace. Její časový průběh však bude podmíněn 
zajištěním finančních zdrojů.

V lednu jsme zaslali na Odbor vodního a lesního hospodář-
ství a zemědělství MMB žádost o umožnění účasti zástupců 
našeho Spolku na jednáních týkajících se revitalizace Holásec-
kých jezer

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Bereme úklid Holáseckých jezer do 
vlastních rukou!

Dne 7. 4. 2018 proběhl úklid přírodní památky Holásecká 
jezera v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, prostřed-
nictvím které se zorganizovalo bezmála 2 600 úklidů. Nesku-
tečných 40 dobrovolníků se v  sobotní slunečné dopoled-
ne rozhodlo pro dobrou věc a  vyrazili společně uklidit ne-
pořádek u  Holáseckých jezer. Účastnily se především rodi-
ny s dětmi a celou akci doprovázela dobrá nálada, ale čas-
to také překvapení, co všechno jsou lidé schopni do příro-
dy vyhodit. Po dvouhodinovém úklidu se nasbíralo přibližně 
200 kg odpadu, z čehož velkou část tvořily plasty - pohozené 
PET lahve, igelitové tašky, obaly od sladkostí a další. V prů-
běhu akce doprovázeli dobrovolníky i strážnici městské po-
licie v případě nálezu injekční stříkačky nebo jiného nebez-
pečného odpadu.

Po úklidu proběhlo krátké posezení, občerstvení a podě-
kování ochotným dobrovolníkům. Je skvělé, že stále existu-
jí lidé, kteří si naší přírody váží a rozhodnou se ji ve svém vol-
ném čase uklidit. Všem těmto lidem patří velký dík za to, že 
se opět můžeme alespoň na chvíli kochat přírodou Holásec-
kých jezer a ne odpadky, které pohled na ni výrazně ruší.

Na bahně nikdo neuklouzl, polámané větve stromů niko-
ho nepraštily, žádné dítě se neztratilo a zásah policie nebyl 
potřeba, proto bych akci až na plnou hlavu kudlibabek v zá-
palu úklidu zhodnotila jako velmi povedenou!

Gabriela Spěšná

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Bereme úklid Holáseckých jezer do vlastních rukou!
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XVI. Všesokolský slet 2018
1. - 6. července 2018 Praha

Sokol je krásný příklad toho bratrství,
které si všichni přejeme a které je opravdu
pevným základem naší republiky a -
já doufám – celé Evropy a lidstva.
Nezapomeňme, že přes ty různosti stavu,
vzdělání a jakkoli se jmenují, konečně
jsme všichni lidé a bratři. Buďme tedy
všichni slušnými lidmi!

Tomáš Garrigue Masaryk

V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská v rámci oslav 
100. výročí vzniku samostatného Československého státu 
XVI. všesokolský slet.

Všesokolské slety mají tradici táhnoucí se napříč třemi 
stoletími a pokračují do dnešní doby, navzdory nepříznivým 
dobám, jakými byly obě světové války či totalitní režimy.

Sokol vyznává takové hodnoty, jako je demokracie a hu-
manismus.

Všesokolský slet je nejen přehlídkou hromadných tělo-
cvičných skladeb, ale i  různých kulturních a společenských 
akcí, sportovních soutěží a  pódiových vystoupení. Hlavní 
program začíná v neděli 1. července slavnostním průvodem 
Prahou, vyvrcholením však bude vystoupení jedenácti hro-
madných skladeb v Eden Aréně v Praze, a to ve dvou progra-
mech, ve čtvrtek 5. července od 21. hodin a v pátek 6. čer-
vence od 14. hodin.

A  ještě dodatek, před tímto sokolským svátkem v  Praze 
můžete navštívit i oblastní a krajské slety po celé České re-
publice. Také Brno se chystá na krajský slet, a to 10. červ-
na 2018 v odpoledních hodinách na venkovním stadio-
nu Sokola Brno 1, Kounicova ulice. Před vystoupením pro-

jde Brnem sokolský průvod cvičenců, folklórních a  hudeb-
ních souborů.

Přijměte pozvání na tuto ojedinělou sportovní a kulturní 
akci.

Za TJ Sokol Brno–Tuřany Jitka Široká

Tuřaňáci - vicemistři Evropy!
Ve dnech 10. - 11. března 2018 se ve sportovní hale fakulty 

sportovních studií MU konala tradiční taneční soutěž Brno Open 
2018. Letošní již 16. ročník se stal historickým milníkem, proto-
že v rámci festivalu proběhlo poprvé na území ČR Mistrovství Ev-
ropy v kombinaci 10 tanců. Soutěž probíhala na dvou tanečních 
parketech a celkově se zde představilo na 500 tanečních párů 36 
zemí celého světa. Nejdále to měli do Brna tanečníci z Japonska. 
Soutěže hodnotilo 39 mezinárodních a 6 českých rozhodčích.

SPORT

SK Tuřany
Momentka z  domácího utkání našeho áčka proti Kohoutovicím. Zápas se konal v  sobotu 31.  3.  2018 a  naše áčko 
v něm prohrálo 0 : 2.

foto: Mirek Štěpánek
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Jak již bylo zmíněno v  úvodu, zlatým hřebem akce bylo 
Mistrovství Evropy, a  to také proto, že naše země, město 
Brno, taneční klub Dvectis DSP Kometa Brno a tedy i Tuřa-
ny měli své zástupce Davida Odstrčila s Tarou Bohak. Bylo to 
o to zajímavější, že David s Tarou byli žhavými kandidáty na 
stupně nejvyšší a po skvělém výkonu se to povedlo! David 
s Tarou pro nás (a samozřejmě i pro sebe) vybojovali historic-
ky první medaili na světové akci, a to stříbrnou a stali se tak 
Vicemistry Evropy!!! Obrovská gratulace!

Dařilo se i dalším našim párům, Jakub Brück s Annou Rie-
bauerovou obsadili v obrovské konkurenci 2. místo v  latin-
skoamerické soutěži kategorie mládež a  Jonáš Tománek 
s  Lucií Růžičkovou vyhráli v  juniorech soutěž ve standard-
ních tancích.

Brno Open bylo skvělým zakončením vysoce úspěšné-
ho startu letošní sezóny, kdy jsme na Mistrovstvích ČR, kte-
ré probíhají vždy v měsících lednu až březnu získali celkem 
9 titulů Mistrů ČR. Takový úspěch se ještě nikdy nikomu ne-
podařil a opět jsme potvrdili pozici nejúspěšnějšího taneční-
ho klubu v ČR.

Závěrem poděkování všem sponzorům, a to zejména fir-
mám Dvectis a URGO, Jihomoravskému kraji, statutárnímu 
městu Brnu a městské části Brno-Tuřany.

Martin Odstrčil

Pozvánka na Brněnské dostihy
 První dostihový den konaný na závodišti v Brně 

- Dvorskách 21. 4. 2018 – Jarní brněnské dostihy – je již za 
námi. Další dostihový den se uskuteční o téměř dva měsí-
ce později, a to 16. 6. 2018. Začátek dostihů je naplánován 
na 13:30 hodin. Připravuje se pro Vás celkem 8 dostihů, 5 ro-
vinových a 3 dostihy steeplechase. Jako každoročně si v od-
poledním programu najde své místo i dostih pro malé i vět-
ší poníky, na kterých se představí nové naděje dostihového 
sportu. Hlavní dostih celého odpoledne bude - Jarní brněn-
ská steeplechase na 4100m - Pohár hejtmana Jihomoravské-
ho kraje.  Hlavním rovinovým dostihem tohoto báječného 
odpoledne bude Jarní brněnská míle, jak už název napovídá 
na 1600 m. 

 V bohatém programu se objeví i seskok parašutistů 
a jízdy v kočáře. Na své si přijdou i milovníci cukrové vaty a ji-
ných cukrovinek, kterých bude taktéž dostatek.

Trojici dostihových dní uzavřou podzimní dostihy konané 
první říjnový týden, v sobotu 6. 10. 2018.

V prostorách dostihového areálu se taktéž uskuteční Dět-
ský den – zábavné odpoledne plné her pro děti a odpočin-
ku pro jejich rodiče. Odpoledne plné smíchu a doufejme, že 
i slunce.  

 Dětský den se bude konat 9. 6. 2018. Jsou zváni 
všichni milovníci koní a dětí, i ti, kteří se jimi chtějí stát. 

Těšíme se na Vás!

Pořadatelé brněnských dostihů

Nechte se inspirovat v Zahradách lidských 
hodnot

Královopolské Centrum Kociánka se opět otevře širo-
ké veřejnosti. A to 24. května 2018 v rámci osmého roč-
níku multižánrového festivalu Dobrý den Kociánko. Zá-
štitu nad celou akcí převzal 1. náměstek primátora měs-
ta Brna Mgr. Petr Hladík a senátor PhDr. Zdeněk Papou-
šek. Stejně jako v předchozích letech se akce nese v du-
chu lidských hodnot. Tou 99. před stoletým výročím Ko-
ciánky bude inspirace.

„Díky festivalu se mohou naši uživatelé prezentovat a setká-
vat s novými lidmi. Může to být inspirující nejen pro ně, ale také 
pro samotné návštěvníky festivalu – seznámit se s naší prací

a světem zdravotně postižených. I proto je letošní hodnotou 
inspirace,“ zve na akci ředitel Centra Kociánka Tomáš Komárek.

Z  hudební produkce mohou návštěvníky festivalu inspi-
rovat brněnské stálice Květy a Ty Syčáci, dále rozjíždějící se 
kapela The Oakland Sisters či malí rockeři přímo z Kociánky 
pod příznačným názvem Hustej Rock. Na své si přijdou také 
milovníci divadla. Svá představení předvedou studenti DIFA 
JAMU nebo herci z divadla FACKA. V dopoledních hodinách 
připraví program na téma inspirace Dům dětí a mládeže Hel-
celetova a svojí troškou do mlýna přispějí rovněž žáci Stře-
diska výchovné péče Veslařská v Brně. Ti budou mít připra-
ven mimo jiné vědomostní kvíz. Pozadu nezůstanou ani za-
městnanci a samotní uživatelé Centra Kociánka, kteří se za-
pojí do všech programových částí festivalu. Budou také pre-
zentovat služby Centra Kociánka, včetně nejrůznějších vý-
robků, jenž bude možno zakoupit. Své místo zde bude mít 
rovněž spolek Umění proti zdím, který si pro návštěvníky při-
praví zajímavé workshopy. Hodně netradičním zážitkem pro 
návštěvníky festivalu může být i slaňování vozíčkářů.

Nedílnou součástí festivalu bude tradičně Jarmark nezis-
kových organizací, kde se představí kulturně-sociální nezis-
kové či příspěvkové instituce z Jihomoravského kraje. Chy-
bět nebudou samozřejmě ani stánky s  občerstvením a  za-
ručeně dobrou kávou. Věříme, že letošní program festivalu 
Dobrý den Kociánko bude pro návštěvníky skvělou inspirací 
k jeho návštěvě a že si jej společně užijeme!

Tereza Ivičičová

koordinátorka festivalu Dobrý den Kociánko

OSTATNÍ
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Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se usku-

teční v  neděli 27.  května  2018 od 9:00 do 16:00 hod. 
v  prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žiž-
kova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s  růz-
nými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let.

BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech ob-
lastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti za-
měřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od samé-
ho počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscena-
ce. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již 
zúčastnit Letního soustředění BDD 2018 v  termínu od 
12. 8. do 26. 8. 2018 (RS Hálův mlýn).

Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze zís-
kat nejlépe na e-mailové adrese:

detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný i tele-

fonicky na čísle: +420 603 584 610.
Základní informace o práci BDD najdete také na
www.brdd.cz (současně vznikají nové www stránky)

Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského 
kraje, statutárního města Brna a MČ Brno-střed

ZŠ a MŠ Křídlovická oslaví 90 let svého 
působení

V rámci oslav srdečně zveme veřejnost:
• v pátek 25. května 2018 v době od 16 do 18 hodin k vzá-

jemnému setkání absolventů i k prohlídce funkcionalistické 
budovy školy postavené podle návrhů architektů Bohusla-
va Fuchse a Josefa Poláška, připravena bude výstava žákov-
ských prací a dobových fotografií,

• v sobotu 26. května 2018 od 9 do 12 hodin k prohlídce 
budovy školy a výstavy žákovských prací a fotografií,

• v sobotu 26. května 2018 od 18 do 24 hodin k návštěvě 
Společenského večera školy, který se uskuteční v Kulturním 
centru Babylon na Kounicově ulici v Brně.

Na setkání s vámi se těší
vedení školy a tým pedagogů

Jedenadvacátý ročník STAROBRNO 
IGNIS BRUNENSIS v Brně. Světová soutěž 
pyromuzikálových show s ohňostrůjci 
ze čtyř zemí připomene stoleté výročí 
Československa

V  tradičním termínu na konci května a  v  první polovině 
června se v Brně uskuteční již 21. mezinárodní soutěžní festi-
val ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Připraveno je 
celkem pět show – čtyři ohňostroje na hladině Brněnské pře-

hrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem Špilberk. 
Festivalu se zúčastní jako vítězové evropských a světových 
ohňostrojných soutěží Francie, Rumunsko, Polsko a také do-
mácí české týmy.

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
sobota 2. 6. / 22:30 prelude FLASH BARRANDOV SFX Česko
středa 6. 6. / 22:30 1. soutěž SUREX Polsko
sobota 9. 6. / 22:30 2. soutěž PYRO EVENTS Rumunsko
středa 13. 6. / 22:30 3. soutěž POK 2.0 LUX FACTORY 
Francie
CENTRUM BRNA – NAD HRADEM ŠPILBERK
sobota 16. 6. / 22:30 epilog IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

Letošní festival provází stoleté výročí Československa. Do-
mácí i zahraniční ohňostrůjci dostávají povinnou dvouminu-
tovou hudbu pro zapracování československého motivu do 
svých ohňostrojů. Vybrána byla koncertní předehra Karneval 
od Antonína Dvořáka v nahrávce pod vedením dirigenta Ji-
řího Bělohlávka, kterou pro přehlídku věnovala Česká filhar-
monie. Epilog nad Špilberkem bude celý věnovaný význam-
nému jubileu založení společného státu Čechů a Slováků.

Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potr-
vají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 
17 minut. Epilog je plánovaný v délce asi 12-13 minut. Ori-
ginální hudební doprovod k  ohňostrojům vysílá exkluziv-
ně Rádio Krokodýl 103 FM. Všechny veřejné výhledové plo-
chy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské pře-
hradě bude ale jako každoročně vybudována také komfort-
ní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení (předprodej na 
www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně).

Přehlídka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS probíhá letos 
v  souběžném termínu s  dominantním festivalem RE:PUB-
LIKA, který v  Brně připomíná 100 let Československa a  90 
let brněnského výstaviště. Návštěvníci večerních programů 
na výstavišti se mohou například těšit na posílené doprav-
ní spojení městskou hromadnou dopravou DPMB do ohňo-
strojné lokality na přehradě.

Ohňostrojnou část festivalu IGNIS BRUNENSIS bude do-
provázet od 25. května až do 17. června 2018 řada tradičních 
i  nových festivalových zábavních akcí. Například atraktiv-
ní oslavy 100. výročí československého leteckého průmyslu 
s exponáty letadel přímo na nám. Svobody (15. – 17. 6.), jízdy 
historických vozidel MHD při Dopravní nostalgii (16. – 17. 6.) 
nebo více než deset dětských dnů. Připravené jsou i atrak-
tivní akce na Brněnské přehradě. Mistrovství ČR v  motoro-
vém paraglidingu Impera Master Flight s létáním mezi pylo-
ny nad hladinou přehrady 1. – 2. 6. (v náhradním termínu při 
nepřízni počasí 8. – 9. 6.). Nově se při festivalu STAROBRNO 
IGNIS BRUNENSIS bude na přehradě konat také mistrovství 
světa motorových surfů MotoSurf WorldCup (8. – 9. 6.). Více 
na www.ignisbrunensis.cz

OSTATNÍ
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Hotel Aqua Sol**** 11 490 Kč 

Rezervace/info: 
CK Hungariatour Brno, Solniční 13

Tel.: 603 485 226  
(pondělí – pátek 9,00 – 17,00 hod.) 

www.hungariatour.cz

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, v ceně: 7× ubytování s polopenzí  
formou bohatého bufetu, doprava, vstup do lázní  

(přímý vstup z hotelů krytou vyhřívanou chodbou), služby delegáta. 

13. 8.–22. 8. 20. 8.–29. 8. 27. 8.–5. 9.

MAĎARSKO
Termální lázně Hajdúszoboszló

Pobyty autobusem 7 nocí (odjezdy Brno) 

7088 HUNGARIATOUR inzerce turany.indd   2 12.03.18   11:03

miroslava.vodickova@century21.cz
     www.miroslava-vodickova.cz
Century21 Bonus Brno, Křenová 69

PROSINEC  2017

MAKLÉŘ JUNIOR  

MIROSLAVA VODIČKOVÁ

Poradím s prodejem 
Vaší nemovitosti

604 220 025
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INZERCE

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách
ww.turany.cz.
Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno
Příští uzávěrka je 4. 6. 2018. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost
odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí a nejsou archivovány.

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

Realitní kancelář

Vojtěch Fila
realitní makléř

www.rkcoloseum.cz

®

773 756 711

fila@rkcoloseum.cz

Specializuji se na oblasti 
Brno-Chrlice a okolí. 

Rád Vám pomohu s bydlením, 
kontaktujte mne, jsem tu pro Vás.  
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NAŠE ODPOVĚDI NA VAŠE POTŘEBY 
PŘI ÚDRŽBĚ ZAHRADY

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq®; 
Smart Start. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou 
hlavou a travním nožem.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

Řetězová pila HUSQVARNA 450
Výkonná pila pro všestranné použití. Motor X-Torq® 
s nižší spotřebou paliva a sníženou tvorbou emisí. 
Snadné startování díky systému Smart Start.

 ■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", 
hmotnost bez řezného nástroje 4,9 kg.

Akční cena: 11 690 Kč
Běžná cena: 12 590 Kč

Akční cena: 43 990 Kč
Běžná cena: 47 490 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 310
Efektivní robotická sekačka. Inteligentní technologie pro průjezd 
úzkými prostory a nastavení časů sečení podle preferencí 
uživatele. Technologie Bluetooth. Dostupné také s modulem 
Automower® Connect.

 ■ Pracovní plocha až 1 000 m², max. sklon 40 %.

Akumulátorová sekačka 
HUSQVARNA LC 141VLi
Ideální volba pro majitele domů a zahrad a pro 
sečení členitých ploch, s vlastním pohonem 
a variabilní rychlostí.

 ■ Šířka záběru 41 cm, objem koše 50 l, sběr / 
zadní výhoz.

Akční cena: 13 490 Kč
Běžná cena: 14 290 Kč

(bez akumulátoru a nabíječky)

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným 
integrovaným sběrným košem o objemu 320 litrů. 
Výkonný dvouválcový motor.

 ■ Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 
převodovka, šířka záběru: 97 cm.

Akční cena: 74 990 Kč
Běžná cena: 79 990 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 
vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-
konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. 
Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

 ■ Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost 
4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 6. 6. 2018. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 
vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Gardentech s.r.o.
Mírová 15, vchod také ul. Černovická
618 00 Brno-Černovice
www.gardentech.cz


