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Rekonstrukce radnice – knihovna v novém
Čas dovolených a  odpočinku je přede dveřmi, všichni 

a hlavně děti se těší na prázdniny. Snad i toto vydání obec-
ního zpravodaje přispěje k vaší letní pohodě. Polovina roku 
utekla jako voda a již můžeme bilancovat, co se letos podaři-
lo a co se na radnici ještě chystá.

Již na podzim loňského roku začala závěrečná fáze re-
konstrukce radnice, při které proběhly stavební úpravy pro-
stor po poště, kam bylo naplánováno přemístění pobočky 
Knihovny Jiřího Mahena. Stavební práce jsou nyní již hotové 
a  v  průběhu měsíce června byla pobočka znovu otevřena. 
Pro čtenáře přineslo přestěhování do nových prostor něko-
lik vylepšení. Tím největším je bezbariérová úprava přístupu, 
což ocení převážně starší návštěvníci. K dispozici je pro ná-
vštěvníky knihovny i sociální zázemí, pro nejmladší návštěv-
níky bude v prostorách knihovny k dispozici dětský koutek.

Dokončení rekonstrukce knihovny a  její znovuotevření 
patří zatím k největším letošním investičním akcím. Celá re-
konstrukce se mírně protáhla díky problémům s  pomalým 
vysycháním betonových vrstev, nicméně konečný výsledek 
jistě stojí za to. V současné době probíhá druhá etapa pra-
cí, během které budou rekonstruovány prostory po stávají-
cí knihovně, průjezd a dvůr radnice. Do konce letošního roku 
by tak měla být rekonstrukce radnice po více než dvaceti le-
tech dokončena.

Největší část investic v naší městské části pro letošní rok 
plyne do školství. V  Mateřské škole Holásecká jsme insta-
lovali nové venkovní žaluzie, které tak přispějí k  vyššímu 
komfortu dětí. Pro tuto mateřskou školu také připravujeme 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci sociálního zaříze-
ní. V průběhu prázdnin bychom také rádi pro veřejnost zpří-
stupnili dopravní hřiště u školky. Na všech budovách mateř-
ských škol proběhla instalace videotelefonů k zajištění vyšší 
bezpečnosti. V Mateřské škole U Lípy Svobody se v létě roz-
běhnou práce na realizaci nové fasády, zahrady a parkoviště.

V budově základní školy Měšťanská budeme pokračovat 
na opravě elektroinstalace. Jedná se o rozsáhlý projekt a le-
tos by měla být opravena dvě patra školy. Na budově ško-
ly v ulici Požární dojde k výměně obou vstupních dveří, tak 
aby bylo vyhověno i bezpečnostním požadavkům. V součas-
né době probíhá zpracování projektové dokumentace na 
přístavbu nových učeben, přestavbu jídelny a kuchyně v zá-
kladní škole.

Poprvé se také letos pouštíme do oprav polních cest. 
V první fázi bude opravena cesta za školou směrem ke Sla-
tině, polní cesta při ulici Heřmánkové a Režné a následovat 
budou i další.

Průběh rekonstrukce

Konečná podoba knihovny
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Na řadu akcí se nám podařilo získat dotace z  rozpočtu 
města Brna:

Oprava elektroinstalace ZŠ Měšťanská 500 000 Kč

Rekonstrukce zahrady při MŠ U Lípy Svobody 700 000 Kč

Realizace fasády a zateplení MŠ U Lípy Svobody 2 220 000 Kč

Vybudování parkoviště při MŠ U Lípy Svobody 700 000 Kč

Dokončení rekonstrukce radnice 2 000 000 Kč

Nábytkové vybavení MŠ U Lípy Svobody 100 000 Kč

Myčka do školky 30 000 Kč

Celkem jsme tak dokázali do našeho rozpočtu navíc 

získat

6 250 000 Kč

Rád bych také zmínil dva důležité body, které se naší 
městské části dotýkají. Rada města Brna schválila „memo-
randum o obchvatu Tuřan“. Toto memorandum je důležitým 
krokem k  vlastní realizaci obchvatu. V  době uzávěrky ještě 
chybělo schválení od Zastupitelstva městské části Brno-Tu-
řany a  Rady Jihomoravského kraje. Rada města Brna také 
schválila investiční záměr na revitalizaci Holáseckých jezer. 
Doufám, že tak nastane obrat v těchto palčivých tématech 
naší městské části.

V měsíci květnu jsme zorganizovali besedu na téma roz-
voj Holásek. Pokračujeme tak v  naplňování našeho voleb-
ního programu a zapojování veřejnosti do dění v obci. Hoj-
ná účast a ochota diskutovat jsou jasným důkazem, že řadě 
z vás není budoucnost našich obcí lhostejná. V druhé polo-
vině června jste měli možnost shlédnout výsledky práce stu-

dentů na budoucí podobě Tuřanského náměstí. Rozsáhlejší 
materiál přineseme v příštím vydání.

O kulturních akcích jsem se šířeji zmínil v dubnovém čísle 
zpravodaje. Na letní kino se můžete těšit poslední červenco-
vý pátek a dále každý pátek v srpnu. Promítat budeme na ná-
dvoří radnice. Občanům jsme umožnili podílet se na výběru 
filmů a pro tento účel byla v červnu spuštěna na nových we-
bových stránkách obce anketa, kde jste mohli hlasovat pro 
váš oblíbený film. Nadále také probíhají přípravy na realizaci 
Slavností tuřanského zelí.

Na závěr dovolte, abych Vám popřál příjemně prožité léto.
Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 36. schůzi dne 21. 3. 2016:
- souhlasila se svěřením pozemků p.č. 4588, p.č. 4591 a p.č. 
4593, vše v k.ú. Tuřany,
- souhlasila s umístěním stavby „Napojení firmy Jokva“, spočí-
vající ve vybudování komunikačního vedení veřejné komu-
nikační sítě s dotčením pozemku p.č. 3561/1 v k.ú. Tuřany,
- vzala na vědomí námitky z.s. Čisté Tuřany ve věci povole-
ní ke kácení borovice lesní na pozemku p.č. 513 k.ú. Tuřany,
- vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol zříze-
ných městskou částí Brno-Tuřany v měsících červenci a srp-
nu 2016.

Rada na 37. schůzi dne 4. 4. 2016:
- schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvko-
vých organizací ZŠ Brno a jednotlivých MŠ sestavené k roz-
vahovému dni 31. 12. 2015,
- uložila ÚMČ požádat odbor dopravy MMB:
a) o vyznačení přechodů pro chodce:
- na ulici Hanácké u parkoviště ke hřbitovu
- na ulici Pratecké u křižovatky s Vítěznou
- přes ulici Karkulínovu u křižovatky s Hanáckou
b) o umístění omezujícího dopravního značení B11 s dodat-
kovou tabulkou do křižovatky Farní x Hanácká a přemístě-
ní značky „obytná zóna“ z ulice Podlipné do ústí ulice Farní 
tak, aby si řidiči, jedoucí od Slatiny do centra, nezkracovali 
ulicí Farní cestu v případě, že je zahlcena křižovatka Hanác-
ká – Špirkova,
c) o umístění omezujících zábran před prodejnu na křižovat-
ce ulice Podlipné a Hasičské,
- uložila starostovi vyvolat jednání se zástupci investičního 
odboru MMB a odboru životního prostředí MMB k projedná-
ní připomínek z.s. Čisté Tuřany a Komise životního prostředí 
k Investičnímu záměru Revitalizace Holáseckých jezer,
- seznámila se s plánovanou železniční výlukou vlaků linky 
S  2 a  souhlasila s  návrhem náhradní autobusové dopravy 
v období od 11. 6. 2016 do 11. 9. 2016,
- doporučila ZMČ souhlasit se stávajícím zněním obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o  zá-

Nové žaluzie v MŠ Holásecká

INFORMACE Z RADNICE

Opravená zeď ve dvoře radnice
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kazu požívání alkoholu na veřejných 
prostranstvích, za účelem zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného 
pořádku,
- uložila ÚMČ připravit výběrové říze-
ní na opravy těchto účelových komu-
nikací:
- k.ú. Brněnské Ivanovice p.č. 1440 (mezi 
starou Kaštanovou a Nenovickou)
- k.ú. Tuřany, p.č. 3715 (Měšťanská za 
školou)
- k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 239/1 
(prodloužení Petlákovy od firmy 
Baraba k dálnici)
- k.ú. Brněnské Ivanovice, p.č. 1085/1 
(Sladovnická od Tréninkového centra 
k železničnímu přejezdu)
- k.ú. Holásky, p.č. 2184 (parkoviště 
u Oplety) a uložila oslovit firmy:
- H.K.U., spol. s  r.o., Poděbradova 
289/113, 612 00 Brno
- Strabag a.s., Tovární 3, 620 00 Brno
- ZEMAKO s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 
48 Moravany
- TAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice č.p. 63, 
664 06 Viničné Šumice
- vzala na vědomí odstranění veřejných 
telefonních automatů na ulici Podlipná 
a Tuřanské nám. 3.

Rada na 38. schůzi dne 18. 4. 2016:
- doporučila ZMČ souhlasit s  celoroč-
ním hospodařením a finančním vypo-
řádáním MČ Brno-Tuřany za rok 2015, 
a  to bez výhrad a  schválit závěrečný 
účet za rok 2015,
- doporučila ZMČ požádat prostřednic-
tvím města o účelovou dotaci z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 
Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí,
- souhlasila se zapojením ZŠ Brno, Měš-
ťanská a MŠ Brno, U Lípy Svobody do 
výzvy „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony 
pro MŠ a ZŠ I“,
- souhlasila s  cenovou nabídkou Ing. 
arch. Petra Blažka na úpravu projek-
tové dokumentace zateplení fasády, 
rekonstrukce zahrady a  zpevněných 
ploch MŠ U Lípy Svobody – koordinace 
stavebních prací, v ceně 4 750 Kč,
- měla k  předloženému investičnímu 
záměru Revitalizace Holáseckých jezer 
následující připomínky:
- požaduje z  investičního záměru vy-
jmout umístění převlékáren a WC

- doporučuje ponechání zpevněné pě-
šiny v  její současné stopě bez jejího 
rozšíření
- doporučuje ponechání položky od-
bahnění Oplety v  Investičním záměru 
revitalizace Holáseckých jezer z  důvo-
du možného využití Oplety pro přírod-
ní koupání obyvatel MČ, které v  sou-
časnosti není vzhledem k  množství 
bahna možné, a  to i  v  návaznosti na 
případná zdravotní rizika
- uložila ÚMČ požádat MMB OD o  vy-
budování chodníku a SUS JmK o opra-
vu povrchu vozovky v úseku od Soko-
lovny po dům Hanácká 57,
- v souladu s doporučením Komise vý-
stavby a  rozvoje nesouhlasila s  navr-
ženou zástavbou RD na pozemku p.č. 
952/1, k.ú. Brněnské Ivanovice a poža-
duje sedlovou střechu s orientací hře-
bene rovnoběžně s  uliční čárou (oka-
pová orientace),
- zavázala se dokončit rozestavěnou 
akci nazvanou: Rekonstrukce radni-
ce III. etapa, rekonstrukce knihovny Ji-
řího Mahena v roce 2016; finanční ob-
jem stavebních prací, které je nutné 
provést v letošním roce, je ve výši cca 4 
mil. Kč. MČ se zavazuje k dofinancování 
akce nad rámec finančních prostředků 
poskytnutých statutárním městem Br-
nem z vlastního rozpočtu. Uložila ÚMČ 
informovat o tomto usnesení OI MMB,
- schválila cenovou nabídku společnos-
ti Komfort a.s., Křenová 72, Brno na in-
stalaci překážkového značení na budo-
vu tělocvičny na ulici Měšťanské v ceně 
77 304 Kč,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení 
na veřejné zakázky pro MŠ U Lípy Svo-
body:
- dokončení rekonstrukce objektu, za-
teplení fasády
- úprava dvora na parkování
- úprava školní zahrady a požaduje vy-
zvat k podání nabídky firmy:
1. STAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice č.p. 
63, 664 06 Viničné Šumice
2. SIDESTAV spol. s  r.o., Pražská č.p. 
670/80, 642 00 Brno
3. VARSTA, s.r.o., Barvy č.p. 761/8, Brno-
sever, Lesná, 638 00 Brno
- doporučila ZMČ nesouhlasit se změ-
nou ÚPmB na pozemcích p.č. 118 
a 119/1 v k.ú. Holásky, a to z plochy ze-
mědělského půdního fondu s  objekty 

pro individuální rekreaci na návrhovou 
plochu bydlení,
- schválila pravidla pro poskytnutí služ-
by zveřejnění informace prostřednic-
tvím rozhlasového hlášení na území 
MČ Brno-Tuřany a  na internetových 
stránkách MČ Brno-Tuřany,
- nesouhlasila s  odstraněním ani výš-
kovou redukcí stromů na pozemcích 
v  blízkosti letiště a  pověřila starostu 
jednáním se společností LETIŠTĚ BRNO
- uložila úřadu připravit výběrové řízení 
na servis vzduchotechnického a klima-
tizačního zařízení sportovní haly Měš-
ťanská a uložila oslovit tyto subjekty:
1. PROGRESKLIMA CZ s.r.o., Houbalova 
4, 628 00 Brno
2. Lengál s.r.o., Holásecká 14a, 620 00 
Brno
3. Milan Rozprim, Petlákova 405/10, 
620 00 Brno
- schválila uzavření smlouvy o  dílo se 
společností Astip servis s.r.o. na prová-
dění funkčních zkoušek záložního sys-
tému ve sportovní hale Měšťanská,
- souhlasila se ztužením krovu na stře-
še budovy základní školy na adrese Po-
žární 32/1 z důvodu úpravy základno-
vé stanice společnosti T-Mobile CZ a.s. 
na dotčeném objektu.

Rada na 39. schůzi dne 2. 5. 2016:
- schválila uzavření darovací smlouvy 
se společností Keraservis Group a.s., 
jejímž předmětem je darování částky 
10 000 Kč na financování konání dět-
ského dne na území MČ Brno-Tuřany 
dne 4. 6. 2016,
- schválila uzavření darovací smlou-
vy se společností Služby Minks s.r.o., 
jejímž předmětem je darování částky 
50 000 Kč na vybudování letního kina 
na radnici,
- uložila úřadu doplnit do výběrové-
ho řízení na opravy účelových komu-
nikací:
- vydláždění plochy pod kontejnery se 
separovaným odpadem Zapletalova, 
p.č. 237, k.ú. Dvorska
- parcela p.č. 4531, k.ú. Tuřany, úsek 
mezi ulicemi Režná a  Moravská, cca 
500 m2,
- souhlasila s  pořízením Strategického 
plánu obnovy a péče o zeleň v MČ Brno-
-Tuřany a žádá Komisi životního prostředí 
o spolupráci při pořizování tohoto plánu,

INFORMACE Z RADNICE
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- uložila úřadu vznést požadavek 
k  odboru dopravy MMB k  prověření 
a  vytipování možností obousměrné 
dopravy pro cyklisty v jednosměrných 
komunikacích na celém území MČ 
Brno-Tuřany,
- vzala na vědomí žádost Mateřské ško-
ly U Lípy Svobody o zakoupení klimati-
zace do prostor 2. nadzemního podla-
ží školy (místnost pro odpočinek dětí) 
a  uložila úřadu prověřit finanční ná-
ročnost.

Rada na 40. schůzi dne 9. 5. 2016:
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blaž-
ka, Ph.D. na realizaci veřejné zakázky 
„provedení/aktualizace projektové do-
kumentace na stavbu ZŠ Měšťanská, 
nástavba, přístavba a  stavební úpravy 
budovy školy“ za cenu 322 000 Kč, a to 
z důvodu nejnižší ceny,
- schválila nabídku společnosti ELEKT-
RO PLUS, spol. s.r.o. na realizaci veřej-
né zakázky „rekonstrukce silno a  sla-
boproudých rozvodů v  1. NP a  2. NP 
budovy základní školy na ulici Měšťan-
ské“ za cenu 1 069 960 Kč, a to z důvo-
du nejnižší ceny.
- schválila nabídku Ing. arch. Borise Med-
ka na realizaci veřejné zakázky „provede-
ní projektové dokumentace na využití 
dvora radnice MČ Brno-Tuřany“ za cenu 
146 200 Kč, a to z důvodu nejnižší ceny,
- souhlasila s předloženým odkanalizová-
ním objektu Sladovnická 17/19 jako stav-
by dočasné s  tím, že pokud bude v ko-
munikaci ulice Sladovnické vybudová-
na nová síť kanalizace pro veřejnou po-
třebu, na kterou bude možné se napojit 
přípojkou kolmo k ose komunikace, ža-
datel dočasnou přípojku na svoje nákla-
dy z veřejného pozemku odstraní a pro-
vede definitivní napojení, vše na vlastní 
náklady.

Rada na 41. schůzi dne 16. 5. 2016:
- stanovila celkový počet zaměstnanců sta-
tutárního města Brna zařazených do Úřa-
du městské části Brno-Tuřany na 15 funkč-
ních míst, a to z důvodu splnění zákonem 
stanoveného počtu míst pro výkon sociál-
ně-právní ochrany dětí a z důvodu stále na-
růstající administrativy v sociální oblasti,
- schválila Zásady hospodaření měst-
ské části Brno-Tuřany s  účinností od 
17. 5. 2016,

- souhlasila s vyvěšením moravské vlajky 
dne 5.  července při příležitosti státního 
svátku  – Dne příchodu slovanských vě-
rozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu pro rok 2016,
- schválila uzavření darovací smlouvy 
s  panem Davidem Polavkou, vystupují-
cím pod obchodním označením CAFFE-
MAT, jejímž předmětem má být darování 
částky 3 000 Kč na financování konání 
akce „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsíci 
září 2016,
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
ve výši 500 000 Kč na nákup nového zá-
sahového vozidla,
- uložila Úřadu připravit výběrové říze-
ní na nákup požárního zásahového vozi-
dla pro hasičskou jednotku v Brněnských 
Ivanovicích.

Zastupitelstvo na 10. schůzi dne 
28. 4. 2016:
- souhlasilo s  celoročním hospodaře-
ním a  finančním vypořádáním měst-
ské části Brno-Tuřany za rok 2015, a to 
bez výhrad, a schvaluje závěrečný účet 
městské části Brno-Tuřany za rok 2015,
- schválilo účetní závěrku městské části 
Brno-Tuřany sestavenou k  rozvahové-
mu dni 31. 12. 2015,
- požádalo o účelovou dotaci z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve výši 50 000 
Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí 
a bere na vědomí, že městská část plně 
odpovídá za závazky vyplývající z  pří-
padného nedodržení podmínek stano-
vených poskytovatelem účelových fi-
nančních prostředků,
- souhlasilo se stávajícím zněním obec-
ně závazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna č. 5/2010 o zákazu požívání al-
koholu na veřejných prostranstvích, za 
účelem zabezpečení místních záleži-
tostí veřejného pořádku, ve znění poz-
dějších vyhlášek, a  souhlasí se změ-
nami příloh č. 1 a  č. 2 předmětné vy-
hlášky,
- projednalo změny ÚP města Brna.

Trénujme svou paměť
„Být fit“ neznamená být fit jen fyzic-

ky, ale i  duševně! Sociální a  zdravotní 
komise organizuje ve spolupráci s kul-
turní komisí pro občany naší městské 
části „kurz trénování paměti“. Nemu-
síte jezdit daleko do středu Brna, ale 
od října  2016 bude do naší obce do-
cházet lektorka, která vás naučí triky, 
které vám změní život. Členky sociální 
komise se již zúčastnily zkušební lekce 
a  velmi ocenily náplň kurzu i  přístup 
lektorky.

Jedná se o 5 lekcí v délce 1,5 hodiny. 
Cena jedné lekce je 300 Kč pro všech-
ny účastníky dohromady. Maximální 
počet účastníků lekce je 10, což zna-
mená, že cena za lekci by byla 30 Kč. 
Termín konání: vždy ve čtvrtek od 
16 hod. (podle zájmu by byl mož-
ný kurz i  v  dopoledních hodinách) 
Místo konání: ÚMČ, Tuřanské nám. 1

Zájemci se mohou přihlásit u  M. 
Šnajdrové, tel. 737 440 737 nebo 
545 219 099 již během prázdnin, aby 
bylo možné připravit časový rozvrh. 
Bližší informace budou během září na 
nástěnkách ÚMČ a v Listech.

Drahomíra Doležalová
Miroslava Šnajdrová

Na jubilanty myslíme 
i nadále

Představitelé naší radnice mají stále 
ve svém programu potěšit jubilanty naší 
městské části blahopřáním, finančním 
dárkem a vřelým slovem od členek soci-
ální a zdravotní komise. Protože stále pla-
tí zákon o ochraně osobních údajů, kvůli 
kterému není možné zjistit data narození 
prostřednictvím elektronické evidence, 
prosíme všechny občany, kterým se blíží 
jejich jubilea, aby se sami přihlásili o ten-
to příspěvek.

Jubilea, při kterých je příspěvek posky-
tován jsou: 75, 80, 85, 9O roků a po 90. 
roku věku každý další rok, dále výročí zla-
té, diamantové a platinové svatby. Přihlá-
sit se můžete na sociálním odboru ÚMČ 
u paní Suché (tel. 545128234) nebo kon-
taktovat kteroukoli členku sociální komi-
se, která další kroky už zařídí.

Miroslava Šnajdrová

INFORMACE Z RADNICE
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Škody způsobené zvěří na nehonebních 
pozemcích

V  poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé 
zvěře a  tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na po-
zemcích a  zemědělských plodinách. K  zabránění vzniku 
těchto škod je především nutné, aby si samotní vlastníci po-
zemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pa-
chových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení 
apod. Současně upozorňujeme, že se škody zvěří na neho-
nebních pozemcích nehradí.

V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře dopo-
ručujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané 
lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební 
pozemky. V případě honebních pozemků se členové myslivecké-
ho sdružení zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvý-
šený odlov zvěře dle platného plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o  nehonební pozemky, musí se 
vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na 

Magistrát města Brna, Odbor vodního a  lesního hospodář-
ství a  zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivos-
ti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a míst-
ně příslušný orgán státní správy myslivosti. Žádost se podá-
vá u Ing. Tomáše Pohla, tel. 542174018, e-mail: pohl.tomas@
brno.cz nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542174036, e-mail: 
votava.vladimir@brno.cz.

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních po-
zemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na 
předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahra-
dě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek 
a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou 
střelbu z  lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní 
doba lovu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo 
omezení vstupu na nehonební pozemek.

Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti

INFORMACE Z RADNICE

ŠKOLSTVÍ

Cesta kolem světa za jeden školní rok

V letošním školním roce se třída 2. A vydala na „Cestu ko-
lem světa“. Vždy jednou za měsíc jsme „vycestovali“ na celý 
den do cizí země za poznáním. Seznamovali jsme se s jinou 
kulturou, přírodním krásami, roztodivnými živočichy. V rám-
ci projektu jsme si vyrobili Eiffelovku, vikingské lodě, složili 
jsme si jako origami jeřába nebo jsme vytvořili velký bariéro-
vý útes. Nemohli jsme opomenout ani cizokrajnou kuchyni. 
Největší úspěch slavily francouzské palačinky, norské vafle, 
ale dětem chutnal také řecký salát nebo anglické sendviče. 
V  červnu nás čeká ještě cesta do Jižní Ameriky a  nakonec 
skončíme podle hesla „všude dobře – doma nejlíp“ v České 
republice.

Děti projekt velice zaujal a bavil. S velkým nadšením se za-
pojovaly nejen do tvoření, ale také do vaření. Proto myslím, 
že si ho s některou z dalších tříd určitě zopakuji.

Simona Klimešová

Den otevřených dveří na Měšťanské 21

Pokud jste neměli v neděli 29. 5. 2016 odpoledne napil-
no, mohli jste zavítat do školy na Měšťanskou. Nebojte se, 
nevyučovalo se, ani nezkoušelo. Učitelé, žáci a zaměstnanci 
připravili ukázky své celoroční činnosti.

Krátce po 15. hodině přivítaly návštěvníky ve vestibu-
lu školy žákyně dvěma rytmickými písněmi. Dobrá nálada, 
úsměvy a  ochota se nesly učebnami, chodbami, jídelnou, 
školní zahradou i tělocvičnou.

Hostesky (2 paní učitelky za doprovodu svých žáků) se ak-
tivně ujaly hostů a provázely je i s komentářem celou budo-
vou. A tak mohli rodiče, příbuzní i bývalí absolventi nakouk-
nout do moderních vyučovacích metod češtiny, angličtiny, 
matematiky, chemie, fyziky, informatiky. Jinde nabízeli žáci 
zpracované prezentace z exkurzí, zájemci o  jedinečnou vý-
ukovou metodu SOLE se mohli zapojit do hledání odpově-
dí na zvídavé otázky z hudební výchovy. A ti, kdo byli unave-
ni procházením celé budovy, se mohli občerstvit nejen chut-
nými jednohubkami, které vyráběli žáci se svými učitelka-
mi, ale také čerstvými koláči, které na tyto akce pravidelně 
a ochotně pečou paní kuchařky.

Pokud měl někdo chuť si rozhýbat svoje svaly, zvažoval 
nabídku „soupeření“ v basketbalu v  tělocvičně nebo míčo-
vých her v nové hale vedle školy. Rodiče viděli, co všechno 
zvládnou jejich (i malé) děti v keramické dílně a možná nej-
větší atrakcí byla jízda na koni a poníkovi na školní zahradě, 
které ze Dvorsk dovedla Bára Nováková.

Neformální diskuse, ochotně zodpovězené aktuální dota-
zy, vůně čerstvé kávy, tvarohových koláčků a  spousta dru-
hů ovoce pak nabízely prostory školní jídelny od 16 do 17 
hodin.
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Kdo chtěl, přišel a viděl.
Vedení školy děkuje všem, kteří se zajímají o dění ve škole 

a nedělní odpoledne tu strávili. Poděkování patří i učitelům, 
správním zaměstnancům a  žákům, kteří hostům věnovali 
svůj volný čas. Rádi jsme uvítali i kolegy seniory, kteří školu 
pravidelně ctí svou návštěvou a  obdivují zejména vybave-
nost školy ICT technikou. Dnes se všechny učebny mohou 
pochlubit interaktivními tabulemi, které nabízí žákům neví-
dané možnosti v oblasti moderního vzdělávání.

B. Küfhaberová, ředitelka školy

Den se starostou
Ráno v 7:30 jsme měli sraz před radnicí s panem starostou. 

Po představení nás pan starosta provedl radnicí, prohlédli 
jsme si zasedací místnost, kanceláře a seznámili se s dalšími 
lidmi. Pod radnicí je úkryt, který sloužil ve studené válce, jsou 
tam sprchy, generátor elektřiny, umyvadlo, postele a latrína, 
v  budoucnu to může sloužit třeba jako sklep na víno. Pro-
mluvili jsme si s architekty, kteří upravují bývalou knihovnu. 
Navštívili jsme domov seniorů, kde jsme se seznámili s no-
vou paní ředitelkou a  dalšími zaměstnanci, prohlédli jsme 
si pokoje, kuchyň, jídelnu, zásoby, prádelnu, posilovnu, ma-
sáže, kadeřnictví a i zahradu, prostě vše, co šlo. Poté jsme se 

vrátili na radnici, kde nás čekala paní Smutná, která má na 
starosti kulturní akce, plánovali jsme spolu dětský den v Tu-
řanech. Po schůzi nás pan starosta pozval na oběd, byly ku-
řecí nugetky s bramborem a vývar, toto jsme si dali 3x plus 
ještě něco k pití, myslím, že to pana starostu stálo něco okolo 
250 Kč Po obědě jsme zpovídali pana starostu, třeba že ho 
práce baví a  líbí se mu, jak může mluvit s  lidmi. Je mu 46 
let. Má koníček focení a volný čas tráví s rodinou a se svým 
loveckým psem. V nejbližší době chce investovat do školství 
a je to částka něco okolo 3 000 000, na kterou dostal z Brna 
dotaci.

Byl to moc pěkný zážitek, plný poznání a zábavy.

Tom Pavlík, Prace, žák 6. C ZŠ Měšťanská
Kika Malcová, Tuřany, žákyně 6. B ZŠ Měšťanská

ŠKOLSTVÍ

4. A V ROLI DETEKTIVŮ
Ve čtvrtek 21. 4. ráno jsme plni napětí, co nás čeká, vyrazili 

směr Brno-Lesná do Lanového centra Proud. Po vřelém uví-
tání tamními instruktory jsme se pod jejich vedením, a pře-
devším pod vedením detektiva Bystroočka, ponořili do světa 
plného záhad a  překvapení, do světa detektivů. Bytroočko 
nás požádal o pomoc s vyřešením jednoho případu, se kte-
rým si sám nevěděl rady. A tak jsme se pustili do práce. Poté, 

co jsme sesbírali všechny důkazy, jsme případ úspěšně vy-
řešili. Ale co pachatel? Kde je? Indicie potřebné k dopadení 
pachatele nebylo jednoduché získat. Naši malí detektivové 
ale byli šikovní. Oblékli se do úvazků a šup do výšin zdolá-
vat překážky. Indicie získali, pachatele dopadli, a tak jsme se 
s úsměvy na tvářích a plni skvělých zážitků rozloučili a vrátili 
zpět do školy.

Jana Hradecká
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ŠKOLSTVÍ

Přihlášky do školní družiny na příští školní 
rok

Od 15.  6.  2016 se přijímají Zápisní lístky - přihlášky do 
školní družiny na školní rok 2016/17.Kapacita na budově 
Dvorecká je 90 míst, na budově Požární 80. Zápisní lístek si 
můžete stáhnout na stránkách školy nebo vyzvednout na re-
cepci školy. Rodiče budoucích prvňáčků dostanou přihlášky 
na informativní schůzce v červnu. Na školním webu najdete 
Pravidla pro přijímání dětí do ŠD a Vnitřní řád ŠD. Ten si, pro-
sím, prostudujte, protože v přihlášce při odevzdání podepi-
sujete, že jste byli s tímto řádem seznámeni. K nahlédnutí je 
také u vychovatelek ŠD. V Zápisním lístku vyplňte všechna 
žlutá políčka. Odevzdávat můžete na Dvorecké a Požární vy-
chovatelkám ŠD, v  kanceláři školy na Měšťanské nebo do-
poručeným dopisem na vedení školy. Případné dotazy ráda 
zodpovím.

Renata Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD,
tel. 533 433 326.

Mateřská škola Holásecká informuje

Prezentace vozu záchranné služby
V  pondělí 30.  5.  2016 měly děti možnost seznámit 

se s  prací záchranářů a  prohlídkou sanitního vozu. Pan 
Bačinský nám hned ráno přistavil sanitní vůz na školní 
zahradu a  postupně se všechny děti vystřídaly v  jeho 
prohlídce. Poutavým vyprávěním přiblížil dětem práci 
záchranářů i to, jak můžeme pomoci, když je někdo ne-
mocný nebo zraněný. Děti se také seznámily s vnitřním 
vybavením a zařízením sanitního vozu. Velká legrace na-
stala, když byla na lůžko upoutána paní učitelka a všech-
ny děti se měly vejít na jedno lůžko naráz. Program se 
všem velice líbil a  už nyní věříme, že se v  příštím roce 
zase něčemu přiučíme.

Velice děkujeme.

Sportovní úspěch MŠ Holásecká

Předškolní děti naší školy se jako každý rok zúčastnily 
„Sportovní olympiády“ brněnských mateřských škol. Bojova-
lo se ve třech disciplínách - hod do dálky, skok z místa a běh 
na 100 m. Ve velké konkurenci naše škola získala dvě medaile 
v běhu na sto metrů, v kategorii děvčat Nela Niedermaierová 
2. místo a v kategorii chlapců Matěj Florian 3 místo. Oběma 
moc gratulujeme a  ostatním děkujeme za kvalitní repreze 
taci naši školy.

Lékárna očima dětí
Dne 14. 4. 2016 naši školu navštívili zaměstnanci lékárny 

Euphrasia v Tuřanech. Návštěvu zprostředkovala paní ma-
nažerka této lékárny. Zajímavým vyprávěním a pohádkou 
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přiblížili pracovníci lékárny pod vedením paní magistry 
Francové dětem práci v lékárně a samotnou práci lékární-
ka. Program byl obohacen různými nástroji, které lékárník 
potřebuje ke své práci k  výrobě léků. Děti byly nadšené 
a velice zaujaté a všichni si chtěli vše vyzkoušet. Vyrobily si 
mastičku na ruce, kterou si každý v krabičce odnesl domů 
a podílely se i na výrobě léků. Paní magistra po celou dobu 
trpělivě odpovídala na všetečné dotazy dětí.Program,Lé-
kárna očima dětí“ všechny velice zaujal, byl poutavý a po-
učný. Děti následně nakreslily obrázky, které jsme společně 
odnesli do lékárny, kde nás paní magistra provedla a  do-
konce se děti podívaly i tam, kde se léky a mastičky vyrábí. 
Odměnou bylo dětem lízátko, které je velice potěšilo. Už 
nyní se těšíme na další spolupráci.

Poděkování
Děti z mateřské školy děkují paní Mackové za kinetický pí-

sek s formičkami, který je u dětí ve velké oblibě a současně 
jim rozvíjí jemnou motoriku. Také děkují panu Urbančíkovi 
za nainstalování internetového připojení v celé MŠ. Poděko-
vání patří i panu Horákovi za interaktivní tabuli, která slouží 
dětem jako názorná pomůcka při výchovně-vzdělávací práci 
a prohlubuje jejich znalosti v dané oblasti.

Děti a kolektiv MŠ Holásecká

Dobrodružné proplutí druhým pololetím 
v naší školičce

Jak už je zvykem, v naší školce je stále živo a pořád se něco 
děje. Nebylo tomu jinak ani na jaře. Kromě toho, že jsme za-

čali vyrážet na delší procházky po okolí, kde jsme hlavně na 
zahrádkách pozorovali probouzející se přírodu a děti se se-
znamovaly se změnami, které jaro dělá, navštívili jsme také 
na Orlovně vystoupení VUS Ondráš, který přijel s  pásmem 
„Zatoulané pohádky“. Děti pomáhaly Káči roztřídit pohádko-
vé postavy do správných pohádek a přitom hledaly zlobivé-
ho čerta, který všechny pohádky smíchal. Pásmo bylo zpra-
cováno hravou a zábavnou formou a ukázalo dětem krásu 
lidových tanců.

Další vystoupení, které měly děti možnost shlédnout, si 
připravilo loutkové divadlo Úsměv, které navštívilo naši škol-
ku s pohádkou „O vodníkovi“. V poučném příběhu děti zjistily, 
jaké jsou negativní důsledky znečišťování přírody a jak je dů-
ležité pro zvířátka i pro lidi udržovat přírodu čistou a krásnou.

ŠKOLSTVÍ
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Konec dubna se samozřejmě neobešel bez „Sletu čaro-
dějnic“, takže se nám školka naplnila čarodějkami a kou-
zelníky všeho druhu. O zábavu bylo postaráno, soutěžilo 
se, tancovalo, děti se smály a bylo veselo.

Hned na začátku května proběhla v  jednotlivých tří-
dách vystoupení pro rodiče, která byla spojena se Svát-
kem matek. Děti předvedly básničky, písničky a tanečky, 
které se v průběhu roku naučily, některé děti zahrály celé 
pohádky - „Boudo, budko“ a nebo „Mrazík“.

Pak už nás čekala největší jarní akce – školka v příro-
dě. Tentokrát jsme vyrazili na „Námořnickou plavbu za 
dobrodružstvím“ do RS Prudká, kde byl ve spolupráci se 
sportovní agenturou Outdoorwave pro děti připravený 
bohatý a  zajímavý program  – zahrály si bubble-fotbal, 
seznámily se se základy baseballu, po lanech překonaly 
řeku Svratku, uvařily kotlíkový guláš, skákaly ve skáka-
cím hradu, hledaly poklad, střílely z  luku, z  kuše a  fou-
kačky, lezly na lanový žebřík a  mnoho dalšího. Také se 
všechny děti včetně těch nejmenších účastníků vydaly 
na celodenní patnáctikilometrový výlet na hrad Pern-
štejn. Program byl tak nabitý a  zábavný, že nebylo čas 
na stýskání po rodičích, takže jsme celý týden zvládli bez 
slziček smutku a  čas strávený na školce v  přírodě všem 
utekl jako voda.

Ani po návratu zpět do Tuřan jsme ve školce nelenili 
a všichni společně jsme vyrazili na výlet na hrad Veveří, 
kde si pro děti připravili program „Komedianti na káře“. 
Odzkoušeli jsme helmy z brnění, učili jsme se žonglovat, 
seznámili jsme se s technikou sítotisku, pomalovali jsme 

si sádrové odlitky, shlédli jsme komediální představení 
dvou klaunů plné náročného žonglování a  jiných cirku-
sových triků a  také jsme navštívili výstavu kostýmů ze 
známých televizních pohádek. Tímhle výletem to ale ne-
skončilo. Každá třída se vydala na samostatné výlety za 
dobrodružstvím a  poznala mnoho zajímavého. Dbáme 
také o zdraví a bezpečí dětí a díky panu Bačinskému se 
děti blíže seznámily s rychlou záchrannou službou, pro-
hlédly si sanitku, vyzkoušely zdravotní pomůcky a upev-
nily si tím vědomosti a znalosti z oblasti zdraví.

I letos jsme se loučili s dětmi předškolního věku v po-
době pasování na školáky, které doplnilo svým progra-
mem „Divadlo Kača a Kača“, děti si pak společně s rodiči 
uvařily na zahradě kotlíkový guláš a ti nejodvážnější pře-
spali ve školce.

Během léta by měla naše zrekonstruovaná budova 
dostat novou fasádu, na kterou se všichni moc těšíme, 
protože teď už bude naše školka krásná i z venku a také 
by měla proběhnout rekonstrukce zahrady, na kterou se 
těší hlavně naše děti, protože budou mít od nového škol-
ního roku více možností ke hraní.

Děkujeme autobusové dopravě A.D. Josef ŠEDIVÝ, 
s.r.o. za sponzorský dar v podobě bezpečné dopravy na 
školku v přírodě a zpět, rodičům Kolníkovým a Ponecha-
lovým za údržbu zahrady.

Všem rodičům i přátelům mateřské školy děkujeme za 
dosavadní spolupráci a přízeň.

Přejeme příjemně prožité léto a v novém školním roce 
se budeme opět těšit na viděnou.

Kolektiv MŠ U Lípy Svobody 3

ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ALEJI 2
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Blíží se nám konec školního roku a my se rozpomínáme, co 
jsme všechno stihli ve školce prožít.

Vzpomeneme tedy jen na poslední akce školního roku, které 
v nás zanechaly velký prožitek.

„Přijeli k nám hvězdy“ aneb první české planetárium mobil-
ního typu. Programy formou filmů a diskuzí doplnily poznatky 
dětí. Promítací kopule planetária seznámila děti zábavnou for-
mou s fázemi Měsíce, pohybu Země, souhvězdími zvěrokruhu 
formou pohádek.

Hravé pohybové programy pro děti aneb Barevné hraní  – 
tyto psychomotorické výukové programy, do kterých se děti 
s  hravostí zapojují byly zaměřeny na rozvoj koordinačních 
schopností, rozvoje pohybových dovedností (pohybové akti-
vity na rozvoj orientace v prostoru, obratnosti, rovnováhových 
dovedností a dalších), rozvoj psychických funkcí, jako je paměť, 
pozornost, schopnost rychlé reakce… rozvoj smyslu pro ryt-
mus, návyky ke správnému držení těla, relaxace. Děti se pomo-
cí jednoduchých her a cvičení z oblasti psychomotoriky učily 
poznávat samy sebe i  své okolí, kamarády. Využívaly různých 
tradičních i méně tradičních pomůcek. Lekce byla uzavřena re-
laxací s hudebním doprovodem, která děti měla uvolnit a pozi-
tivně stimulovat a motivovat k následujícím denním aktivitám.

Na DEN DĚTÍ jsme celá školka navštívili zámek v Bučovicích, 
kde pro nás byl připraven pohádkový program „Princ Bajaja 
a  princezna“ na motivy Boženy Němcové. Ovšem nebyla to 
obyčejná pohádka, ale pohádka didaktická. V pohádce vystu-
poval živý kůň, ovce, kozy. Princ v brnění bojoval s drakem, aby 
zachránil princeznu.

Děti se dozvěděly, jak se v době princů a princezen rozdělá-
val oheň, čím se svítilo, jak se umlela mouka, zpracovával len. 
Seznámily se s putnou, nůší, vřetenem atd. Už ví, jaké povolání 
bylo v té době běžné a potřebné. Vyzkoušeli si prát prádlo v ne-
ckách na valše, házení kroužků na cíl, boj s mečem atd.

Teď nás jen čeká „Velká zahradní slavnost aneb rozloučení 
s předškoláky a školním rokem“. Zábavný program uvede diva-
dlo Koráb.

Přejeme Všem dětem a rodičům pohodové prázdniny
Lucie Dražilová

MŠ Brno, V Aleji 2

Ekoden s Kometou

Byl to dobrý zážitek. Jeli jsme my, 6. B, s paní učitelkou Pat-
lokovou. Sešli jsme se na hlavním nádraží v 7:50 a vlak nám 
jel v  8:10. Když jsme přijeli do Vranovic, tak jsme čekali na 
komeťácký autobus, kterým jsme jeli do Ivaně. Jakmile jsme 
dorazili na místo, setkali jsme se s hokejisty. V našem týmu 
byl brankář Marek Čiliak. Dostali jsme trička, pití a  jídlo. Ze 
začátku jsme žádný odpad nenašli, ale když jsme se dostali 
dál, uviděli jsme toho hodně. Po skončení akce jsme nechali 
odpad zvážit. Bylo to neuvěřitelných 91kg! Poté jsme si od-
počinuli a šli jsme si pro podpisy k hokejistům. Byli tam hasiči 
a  také vojáci, u kterých jsme mohli střílet na terč. Ve 12:00 
bylo vyhlášení vítězů a  naše třída se umístila na 2. místě 
a dostala vstupenky zdarma do Vida centra!!! Ve 12:35 jsme 
odjížděli komeťáckým autobusem do Vranovic a odtud jsme 
jeli vlakem na hlavní nádraží. Tam jsme měli rozchod.

Jsme rádi, že jsme mohli pomoct přírodě. :-)
Napsala: Eliška Virecová, 6. B

ŠKOLSTVÍ
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Hasičská pouť slovem a obrazem
Prastaré mariánské poutní místo a jedno z hlavních pout-

ních míst brněnské diecéze, farní kostel Zvěstování Panny 
Marie v Brně-Tuřanech, přivítal v sobotu 7. 5. 2016 u příleži-
tosti svátku sv. Floriána, hasičskou pouť KSH Jihomoravské-
ho kraje.

Pořadatelem bylo Krajské sdružení hasičů Jihomoravské-
ho kraje, Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve 
spolupráci s Městskou částí Brno-Tuřany a římskokatolickou 
farností Brno-Tuřany. Na organizaci se dále podílely sbory 
dobrovolných hasičů Holásky, Chrlice, Slatina, Těšany a Ko-
beřice.

Dorazilo 36 registrovaných hasičských sborů a 364 hasičů 
v historických nebo dobových uniformách. Setkali se zde ha-
siči z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje.

Úderem desáté hodiny vyšel slavnostní průvod za dopro-
vodu dechové hudby Mládežnická dechová hudba při ZUŠ 
Velké Pavlovice. V  čele průvodu nesli hasiči z  SDH Lavičky 
sochu sv. Floriána, následoval útvar praporečníků s  histo-
rickými prapory, zástup hasičů a poutníků. Průvod uzavírala 
rozsáhlá dlouhá kolona 31 hasičských vozidel.

Účastníky poutě přivítal starosta MČ Brno-Tuřany Radomír 
Vondra. Úvodní slovo náleželo starostce KSH JMK Bc. Zdeňka 
Jandová a z hostů přítomné pozdravil hejtman Jihomorav-
ského kraje JUDr. Michal Hašek, který předal vysoké kraj-

ské vyznamenání, stříbrnou medaili Jihomoravského kraje,  
předsedkyni KV DPO Trnava Martě Hurbanisové. Za HZS Ji-
homoravského kraje shromáždění pozdravil náměstek ředi-
tele Mgr. Radek Chromý.

Následovala komentovaná přehlídka současné i historic-
ké techniky jednotlivých hasičských sborů. 

Mezi nejstarší exponáty patřila koňská stříkačka z majetku 
SDH Lavičky. Moderní vybavení současných hasičů prezen-
toval např. vůz IVECO MAGIRUS s  výsuvným žebřem, který 
umožňuje hasičům zásah až ve výšce 52 metrů. 

Hlavním bodem pouti se stala mše svatá za živé a zemře-
lé hasiče, jejíž celebraci vedl brněnský děkan Mons. Václav 
Slouk, společně s R.D. Mgr. Pavlem Rostislavem Novotným, 
O.Praem., pověřeným duchovní službou mezi uniformo-
vanými složkami v  rámci Moravské hasičské jednoty, o.s, 
a  tuřanským farářem Lubošem Pavlů, CRV. Mše vyvrcholi-
la slavnostním požehnáním sošky sv. Floriána, která bude 
umístěna ve zbrojnici v Brněnských Ivanovicích.
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V rámci odpoledního programu na hřišti sokolovny dob-
rovolní hasiči z Laviček ukázali divákům, jak se hasilo stříkač-
kou, která se zapřahala za koně.

I mladý hasičský potěr umí vyrazit do útoku! Mládežnické 
družstvo hasičů SDH Holásky, Slatiny a Chrlic publiku před-
vedlo jednu z disciplín, kterou absolvují na hasičských sou-
těžích – požární útok.

Ukázkou folkloru a lidových tanců přispěli k příjemné od-
polední náladě i mladí hasiči z SDH Brněnských Ivanovic. 

Další ukázkou ze své činnosti přispěli i mladí hasiči z SDH 
Kobeřice.

Celou akci doprovázely tematické prezentace. Pro ná-
vštěvníky byla v místní sokolovně nachystána výstava hasič-
ských artefaktů – hasičských uniforem, šavlí, sekerek, přileb, 
medailí, odznaků a modelů požárních vozidel.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Jak hasičská pouť dopadla v  očích hlavní organizátorky, 
starostky Zdeňky Jandové a zda bude nějaké příště, se do-
zvíte v některém z následujících vydání Listů.
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

Dne 12. května radnice MČ uspořádala na Orlovně besedu 
s  občany na téma „Rozvoj Holásek“. Na programu byla re-
konstrukce holásecké návsi, plánovaná výstavba v lokalitách 
U Potoka, Písníky a Vinohrad a revitalizace Holáseckých jezer.

Pozitivně lze hodnotit záměr radnice zkrášlit historický 
střed Holásek - ulici Na Návsi - v  souvislosti s  rekonstrukcí 
ulice Požární, a zejména pak snahu o zapojení občanů do vy-
tvoření představy, jak by měla náves vypadat po rekonstruk-
ci. V rámci bohaté diskuse občané předložili mnoho námětů, 
co by si na návsi představovali.

Neméně zajímavá byla prezentace pracovní verze studie 
zástavby lokality U  Potoka, včetně vizualizace, kterou za 
odborný tým (složený ze zástupců Magistrátu, Městské čás-
ti Brno–Tuřany a firmy Komfort) představil Ing. arch. Pekár. 
V  prodloužení ulice Ledárenská jsou navrženy dvou a  tří-
podlažní menší bytové domy s předzahrádkami i zahrádka-
mi, přičemž jednotlivé domy jsou nepravidelně odskočeny 
od uliční čáry. Zastavěná fronta je přerušována schodišti 
umístěnými vždy mezi sousedními dvojicemi domů. V části 
směrem k ulici V Aleji (podél Vinohradu) je navržen poměrně 
rozsáhlý objekt domu s  pečovatelskou službou - jednolitý 
komplex převážně třípodlažních budov, odskákaných od 
uliční čáry obdobně jako bytovky. Na tento komplex nava-
zuje směrem do lokality přízemní mateřská školka. Uvnitř 
lokality se nacházejí jak zahrádky bytových domů, tak i od-
počinková zahrada pro seniory a zahrada mateřské školky.

Ke studii se občané naší městské části vyjadřovali v boha-
té diskuzi a na základě výzvy starosty byly podány i písemné 
připomínky.

Navržený komplex poměrně malou plochu celé lokality 
dle našeho názoru příliš zatěžuje. Plánovaný počet bytů a tím 
i obyvatel v této lokalitě oproti studii ERA z roku 2006 se vý-
razně zvyšuje. S tím souvisí i nadměrná požadovaná kapacita 
parkovacích, tzn. zabetonovaných ploch uvnitř i  okolo celé 
lokality. Alarmující je zejména fakt, že nárůst obyvatel Holásek 
by byl v důsledku nejen zástavby U Potoka, ale i ve Vinohradu 
či bytového komplexu v  Písníkách výrazně vyšší, než 100%, 
s čímž souvisí ohromná budoucí zátěž Holásek z různých hle-
disek, zejména z dopravy, ať už automobilové či autobusové.

Rada města Brna dne 31.  5.  2016 projednala a  schválila 
investiční záměr na revitalizaci Holáseckých jezer v  koneč-
né výši 38 mil. Kč. Záchrana jezer je složitou a dlouhodobou 
záležitostí. Naše přírodní památka si pozornost jistě zaslouží 
a  je potěšitelné, že se jejími problémy začaly zodpovědné 
orgány po mnoha letech zabývat a konečně i revitalizaci po-
souvat k realizaci.

Co se týče regulačního plánu v lokalitě Vinohrad, tak stále 
čekáme na zprávu, jak Odbor územního plánování a rozvoje 
(OÚPR) vyřídil připomínky a námitky, které byly předloženy 
na základě prezentace 3. návrhu regulačního plánu v  listo-
padu loňského roku. Již 7 měsíců projednávání připomínek 
a námitek napovídá, že jich bylo obrovské množství, a moh-
lo by signalizovat zásadnější změnu ze strany OÚPR směrem 
k přehodnocení nastaveného zadání regulačního plánu.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

DĚTI NAŠÍ FARNOSTI

Děti naší farnosti jsou hravé, šikovné, dobrosrdečné a ta-
lentované, proto je rejstřík jejich společných aktivit velice 
různorodý.

Jednou za měsíc podnikáme nějakou akci, jako je výlet do 
přírody, přespání s promítáním filmu, tvořivé dílny, sportov-
ní či hravé odpoledne, táborák, návštěva místního domova 
pro seniory, pouť na kole do Rajhradu i víkendovka.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Někteří se také scházejí jednou týdně k nácviku písniček, 
které pak první neděli v měsíci zpíváme při mši svaté v 10 h.

Jak už možná tušíte, nejde jen o zábavu, snažíme se dě-
lat i  něco dobrého pro druhé. Založili jsme misijní klubko, 
které funguje v rámci celosvětového Papežského misijního 
díla dětí (missio.cz). Každý rok stavíme nový MOST, který se 
skládá z Modlitby za potřebné děti z celého světa, Oběti, kdy 
odříkáním spoříme na misie, Službou, kterou se snažíme po-
moci bližnímu a Tvořivostí, díky níž prodáváme výrobky na 
misijním trhu a vytěžené peníze posíláme na konkrétní po-
třeby dětí ve světě.

Na letošní misijní trh jste všichni srdečně zváni v  pátek 
24. června, koná se v areálu kostela po dětské mši svaté na 
poděkování za uplynulý školní rok, která začíná v 18 h. Poté 
vypukne táborák s posezením, kytarou a dobrovolnými akti-
vitami pro děti i dospělé.

Pokud vás aktivity pro děti z  tuřanské farnosti zaujaly, 
nebojte se přijít mezi nás podívat, rádi přivítáme nové ka-
marády. O aktivitách na příští rok se dozvíte buď z nástěnky 
v kostele, nebo se ozvěte Lence Kudláčkové – 773 974 957.

Přejeme vám krásné léto!
Dominika Dvořáčková

Naplno si užíváme nejlepší léta

Mezi členy Klubu důchodců v Tuřanech rozhodně nena-
jdete osmdesátníky v  bačkorách, kteří sedí jen u  televize, 
a proto mi dovolte, abych Vás seznámil s činností Klubu dů-
chodců v Tuřanech. V  souladu s  plánem na rok 2016 jsme 
navštívili divadelní představení „Saturnin“ v Mahenově diva-
dle v Brně. Pravidelně každý měsíc organizujeme ke spoko-
jenosti členů zájezd našeho klubu do termálních lázní Velký 
Meder. Pro možnosti kulturního vyžití jsme uspořádali boha-
tě navštívená taneční odpoledne. Josefská i Májová zábava 
se plně vydařily ke spokojenosti místních důchodců i pravi-
delných návštěvníků z okolních družebních klubů. Velkému 
zájmu se těšily i poznávací zájezdy do Kuksu, Častolovic, Na 
Bouzov, Velké Losiny a  Loštic. V  činnosti pro naše důchod-

ce budeme pokračovat. Plánujeme účast našeho družstva 
na sportovních soutěžích v Brně i v krajském kole, kde ob-
hajujeme loňské prvenství. Připravujeme rovněž projížďku 
lodí po brněnské přehradě. Veškeré síly budeme muset nyní 
soustředit na letošní jubilejní patnácté setkání s našimi slo-
venskými přáteli z Čachtic, které se uskuteční začátkem září 
u nás v Tuřanech. Náš zájem je připravit našim slovenským 
kamarádům důstojné setkání.

Výbor KD v Tuřanech

Jarní bleší trh

V sobotu 28. 5. proběhl už druhý bleší trh v Tuřanech, ten-
tokrát pořádaný Sousedským spolkem Tuřany a místní KDU-
-ČSL. Vyšlo nám hezké počasí a na nádvoří radnice se sešlo 
množství dobře naladěných lidí, odhadem tak trojnásobek 
návštěvníků prvního pokusu. Příjemné odpoledne doplnil 
skákací hrad hojně využitý dětmi a velmi povedené výtvarné 
dílničky, které přímo na akci vytvořil kolektiv z Husova sbo-
ru. Na podporu těchto dílniček, které se konají pravidelně při 
příležitosti Vánoc a Velikonoc, jsou určeny široké veřejnosti 
a děti se zde během práce dozví mnoho zajímavostí o křes-
ťanském původu těchto svátků, byl také určen charitativní 
účel blešáku. Vybralo se pěkných 1 350 Kč.

Nevyužity nezůstanou ani věci, které nechali lidé na vy-
hrazeném místě volně k rozebrání a pro které se nepodařilo 
najít v Tuřanech nové majitele. Po přebrání budou darovány 
nadačním obchodům ekologického institutu Veronica.

Na závěr bych rád veřejně poděkoval všem, kteří se na akci 
podíleli, zejména paní Janě Tikovské za grafický návrh pla-
kátu, za KDU-ČSL paní Janě Kučerové s bratrem, paní Marii 
Havlátové, Marii Kuljovské a panu Pavlu Bečičkovi. Velký dík 
patří všem dobrovolníkům, kteří i tentokrát ochotně pomoh-
li s distribucí létáků, zejména p. Kišgeci, Uherčíkové, Dyná-
kové a p. Vargovi. Je to velmi příjemné zjištění, že takové lidi 
u nás pořád máme!

Za pořadatele akce Jiří Protivínský

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Cvičíme už od plenek

Blíží se nám prázdniny a tím uzavíráme 4. rok fungování 
Rodinného centra Tuřánek. Maminky, tatínci, děti a babičky 
s námi cvičili v úterý a ve středu na Orlovně, také jsme s mi-
minky cvičili na Domečku. Na Domečku jsme s dětmi také 
pravidelně tvořili. Během roku jsme úspěšně pořádali Miku-
lášskou nadílku, maškarní ples a dětský den.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali za podporu 
všem, kteří se našich aktivit účastnili. Doufáme, že se spolu 
budeme vídat i nadále. Naše velké poděkování patří i panu 
faráři Pavlů z Římskokatolické farnosti v Tuřanech, který nám 
laskavě vyšel velice vstříc a poskytl nám prostory na Domeč-
ku. Dále děkujeme i TJ Holásky, jmenovitě panu Vladíkovi, za 
vstřícnost a poskytnutí zázemí na Orlovně pro cvičení rodičů 
s dětmi.

Všem přejeme klidné a  pohodové prázdniny bez nehod 
a po prázdninách mezi sebou uvidíme nové děti a maminky 
a také aktivní členy, kteří nám pomohou vést některé krouž-
ky. Nově nás najdete na Facebookovém profilu Tuřánek ro-
dinné centrum.

Pavla, Zdenka, Katka, Markéta a Monika

Dětem pro radost

Jak už se stalo tradicí, první červnovou sobotu se na hřišti 
za tuřanskou sokolovnou konal dětský den. Vedení obce se 
jej tentokrát rozhodlo uspořádat v  lehce komornější atmo-
sféře tak, aby byl určen zejména dětem z naší městské části. 
Ve spolupráci s  agenturou a  za pomoci několika sponzorů 
mohl být dětský den hodinu a půl po poledni zahájen.

Ihned od začátku ku hřišti proudily davy natěšených ra-
tolestí s již možná o něco méně nadšenými rodiči. I ti si však 
během příjemného odpoledne přišli na své, když u stánků 
mohli popíjet zlatavý mok starobrněnského pivovaru, za-
kusovat k  němu grilovanou klobásu či vepřovou kotletku 
a  později také fandit tuřanským fotbalistům, kteří vítězně 
zvládli další mistrovské utkání I.B třídy.

To hlavní se ovšem samozřejmě točilo kolem dětí. Jednak se 
u jednoho ze stánků točila cukrová vata, o kterou většina dítek ža-
donila své rodiče, hlavně se však u jednotlivých herních stanovišť 
točily samotné děti. Ty mohly za každý úspěšně splněný úkol získat 
sladkou či jinou odměnu. Již při vstupu navíc každý dětský účast-
ník, jejichž počet se nakonec vyšplhal téměř ke dvěma stovkám, 
obdržel lahodný koláč a látkovou tašku, do které pak alespoň získa-
né sladkosti mohl odkládat, pokud je tedy dokázal ihned nesníst.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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V závěru dětského dne se oči všech zúčastněných upínaly 
k tombole, ve které výherci získali volné vstupenky do ZOO 
Brno nebo vyhlídkový let letadlem. Těm méně šťastným roz-
dal výřečný klaun balónky jako cenu útěchy, těm šťastnějším 
dokonce nepraskly.

Závěrem mi dovolte poděkovat sponzorům - Centrum 
Kaštanová, Pekárna Crocus, Beg Bohemia, Outdoor Wave, or-
ganizátorům, pomocníkům a hasičům z Holásek, bez nichž 
by se dětský den nemohl uskutečnit, ale také rodičům, kteří 
se se svými dětmi rozhodli strávit sobotní odpoledne na akci 
pořádané MČ Brno-Tuřany. Hlavně díky nim totiž byla akce 
taková, jaká byla. Budeme velice rádi, pokud máte k dětské-
mu dni nějaké připomínky, za jejich sdělení, aby příští ročník 
byl ještě vydařenější, než ten letošní.

Simon Vejtasa
člen Komise kultury a sportu

Den dětí Dvorska
V neděli 5. 6. 2016 se již tradičně konal Den dětí ve Dvor-

skách. Slunečné počasí nám přálo a v příjemném prostředí 
dostihové dráhy, kde se rodiče mohou schovat před paprsky 
sluníčka pod velkou pergolu, se sešlo na 100 dětí z celého 
okolí.

Děti plnily úkoly na daných stanovištích, přičemž na ka-
ždém dostaly sladkou odměnu. Připravena byla stanoviště 
s  poznáváním lesní zvěře, oblíbená střelba ze vzduchovky, 
chytání rybiček, házení kroužků i balonků na cíl, jízda na koni 
a  jiné. Pro nejmenší zde byly připraveny omalovánky, sklá-

dání puzzle, navlékání korálků, malování na obličej a letošní 
novinka skákací hrad a  nafukovací skluzavka od firmy MM 
reality.

V  odpoledních hodinách nechyběl ani běžecký závod 
o poháry s velmi krásnou odměnou v podobě dortu od sl. 
Veroniky Pazourkové, která jeden věnovala i hasičům za kaž-
doroční účast. Díky M. Kráčmarovi, který zajistil pěnu pro ha-
siče, děti nepřišly o jejich největší zábavu a mohly se tak před 
táborákem brodit metrovou pěnou.

Na závěr po opečení špekáčků jsme mohli vidět spokoje-
ný úsměv těch nejmenších a to je hlavní odměna pro nás po-
řadatele.

Díky podpoře obce UMČ Brno-Tuřany, TJ Brno - Dvorska, 
OMS Brno-město, firmě MM reality, J. Rohmové, V. Pazour-
kové aj. jsme děti mohli odměnit nejen spoustou cen a slad-
kostí, ale i občerstvením.

Poděkování patří všem, kteří mi pomohli akci organizo-
vat, hlavně firmě MM reality za zapůjčení některých disciplín 
i s obsluhou, aktivním členům MS a také koníkům, kteří na 
hřbetě svezli na sto dětí i rodičů.

Žaneta Živělová

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Ve Dvorskách to žije!

Dne 23. dubna 2016 se opět otevřely brány dostihového 
závodiště v Brně-Dvorskách a konal se zde první letošní do-
stihový den. Návštěvníci mohli sázet na koně, a  to jako již 
tradičně v 8 dostizích - 5 rovinových a 3 dostizích přes pře-
kážky. K vidění byl i dostih pro neregistrované koně a závod 
pro děti a  jejich poníky. Před velmi početnou diváckou ná-
vštěvou a na výborně připravené dostihové dráze se běžel 
i vrchol celého odpoledne – steeplechase o Pohár hejtma-
na Jihomoravského kraje o 80 000 Kč na 4100 metrů, který 
se konal pod záštitou hejtmana Michala Haška. Pozornost 
všech přitahoval zejména, po dopingovém skandálu zví-
tězivší kůň ve Velké pardubické Ribelino z  dostihové stáje 
Lokotrans, trenéra Stanislava Kováře. Pro Ribelina měl být 
tento dostih vstupem do sezóny a přípravou na I. kvalifikaci 
do Velké pardubické steeplechase. Nicméně se ukázalo, že 
tento tah nebyl šťastně zvoleným. Snad to byly parametry 
závodiště, které koni příliš neseděly, snad se za tím schová-
valo něco jiného. Nicméně Ribelino byl po zhruba dvou třeti-
nách kurzu z posledního místa zadržen a dostih nedokončil. 
Tím pohasly všechny naděje sázejících, kteří doufali ve vítěz-
ství jasného kurzového favorita dostihu. Z osmi startujících 

se jako nejrychlejší ukázala a vítězkou dostihu se následně 
stala svěřenkyně Radka Holčáka z tréninkové centrály ve Vel-
kých Karlovicích – pětiletá ryzka Ryanica v sedle s žokejem 
Matuským.

Hlavním rovinovým dostihem sobotního odpoledne byla 
tradiční Jarní moravská míle – Cena Loko-trans o 45 000 Kč, 
jak už název napovídá na 1600 metrů. V  tomto dostihu se 
představila desítka koní v  čele s  favorizovaným reprezen-
tantem stáje DAR Win Frontem, třetím z Rakouského derby 
z roku 2014. Win Front se podle předpokladů vyřítil ze star-
tovacích boxů jako první společně s A Dee Joe, který ovšem 
vytěžil z nižšího startovního čísla a díky němu udržel výhod-
nější pozici na bariéře. Win Frontův jezdec však pokračoval 
v boji o čelní pozici, místo aby nechal koně odpočinout a za 
vedoucí dvojicí svému parťákovi tak pošetřil síly, které mu 
nakonec chyběly k  boji v  cílové rovince. Win Front i  přes 
všechny peripetie ukázal velké srdce bojovníka a cílem pro-
běhl jako třetí, pokořen Gloushkem s  Dušanem Andrésem 
a  vítězným El Caminem s  Jakubem Spáčilem v  sedle, tré-
nován Martinem Bělkou. Tato dvojice – trenér Martin Bělka 
a jezdec Jakub Spáčil – zaznamenali během brněnského do-
stihového odpoledne ještě jeden triumf. A  to sice vítězství 
v Ceně letiště Brno - memoriálu Jiřího Císaře se svojí svěřen-
kyní hnědkou Quaff o téměř tři délky před soupeři.

Brněnské dostihové odpoledne jako vždy přilákalo mno-
ho trenérů, jejich čtyřnohých svěřenců a vynikajících českých 
a moravských jezdců. Doufáme, že tomu tak bude i v příštích 
letech, stejně jako při dalších dvou dostihových dnech ko-
naných v roce letošním. Brněnské dostihy pro sezónu 2016 
jsou naplánovány na 2. července a 1.  října. Každý milovník 
rychlých koní, roztomilých poníků, českého piva i  grilova-
ných kuřat je srdečně zván.

Další velkou akcí konanou v areálu dostihového závo-
diště pro malé i velké byl 14. května 4. ročník Koňských 
her. Stovky lidí se přišly podívat na zajímavé ukázky prá-
ce s koňmi, které toto odpoledne slibovalo. K vidění byla 
jak drezúra koně, tak i tanec se psem a ukázka psí odda-
nosti a poslušnosti.

SPORT

Koňské hry 2016, jezdkyně před startem

Spirit, ukázka drezúry koně
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Během odpoledne se návštěvníci mohli naučit country 
tance, děti se vozily na koních, dětem i dospělým se malova-
lo na obličej a pro vyřádění dětí byl k dispozici skákací hrad 
a lidský fotbálek.

Vrcholem Koňských her, na který návštěvníci netrpělivě 
čekali, byl dostih koní, kde si diváci mohli vsadit na svého 
favorita a vyhrát tak zajímavé ceny. Ukázkový dostih se běžel 
na 1400 metrů a na startu se sešla čtveřice koní. Během celé-
ho odpoledne bylo nad závodištěm slunečné nebe a přímo 
na závodišti se předvedlo Hedvábné nebe. Dostih vyhrál 13-
letý valach jménem Silken Sky (tedy Hedvábné nebe). Dále 
koně proběhli cílem v pořadí Austin – Depression - Pat’s mu-
sic star.

Slunce pomalu zapadá a  diváci se pomalu rozchází. Ješ-
tě naposledy pohladit ihaháčky v ohradách, koupit dobrotu 
a alou domů. Teď nezbývá, než se těšit na příští rok, kdy koň-
ské hry a dostihový areál Brno – Dvorska opět nezklamou.

V  letošním roce k  nám můžete kromě dostihů (2.  7. 
a 1. 10. ) zavítat i na Babské hody, konané 27. 8. 2016. Přijďte 
se bavit s námi, naše brány jsou Vám dokořán.

Gabriela Škodová

TK Tuřany
Tenisová sezóna na tuřanských kurtech je již v plném prou-

du, družstva mají odehranou polovinu soutěže a v době uzá-
věrky tohoto čísla Listů proběhl druhý turnaj Senior Cupu.

Prvním z turnajů letošního Senior Cupu byly jako obvykle 
Tuřanské „100“, kdy spolu ve dvojici hraje vždy nejstarší s nej-
mladším a součet věku spoluhráčů musí být alespoň sto let. 
Již 21. ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 20 hráčů a hrá-
ček a po celodenním zápolení se z vítězství radovala dvojice 
Jiří Jochman a Marek Blažek, na druhém místě skončili Milan 
Kratochvíl a  Lukáš Roupec a  pódium uzavřeli Ruda Rusler 
s Pavlem Vlkem. V červnu Senior Cup pokračoval Losovacími 

čtyřhrami a Klubovými čtyřhrami, o jejichž výsledcích bude-
me informovat v dalším čísle. Nyní má tento turnajový seriál 
do září pauzu.

Nejlepším týmem letošní sezóny je dorost pod vedením 
Radomíra Vondry, který ještě nezaváhal a  ve zbývajících 
červencových zápasech bude bojovat o  postup, zejména 
poslední červnový víkend na kurtech Mosilany bude pro 
postup zásadní. Jednu klíčovou bitvu už dorost odehrál na 
kurtech Startu Brno, kde zvítězil nejtěsnějším výsledkem 5:4. 
Družstvo dorostu navazuje na dobré výkony staršího žactva 
z loňského roku, když velká část hráčů postoupila o kategorii 
výš. Tým se opírá zejména o  výkony Vladimíra Neruda ml., 
Lukáše Majera, Anety Vondrové a Barbory Filákové, kteří jsou 
ve svých zápasech doposud neporaženi.

Nejvyšší soutěž v  letošním roce hraje „A“ tým dospělých, 
který se v II. KS soutěži utkává se silnými soupeři, kde často 
působí mladí talentovaní hráči nebo hráči se zkušenostmi 
z ligového či divizního tenisu. A silná konkurence se bohužel 
v prvních čtyřech zápasech projevila, Áčko bohužel nedoká-
zalo zatím zvítězit a nejlepším výsledkem je zatím prohra 2:7 
a  tak to vypadá, že po jediném roce v  této soutěži se tým 
vrátí o krajskou soutěž níž.

„B“ tým dospělých pod vedením Vladimíra Neruda st. si 
v nejnižší soutěži IV. KS kladl za cíl hlavně zapracování mla-
dých hráčů do sestavy a tajným přáním bylo po posílení do-
rostenci z TC-MJ boj o postup. Hned v prvním zápase však 
tým podlehl favoritům skupiny z TK Komárov, který v  loň-
ském roce sestupoval a po těsné prohře 4:5 s Mosilanou je 
i postup z druhého místa zřejmě mimo dosah. Výhra s ne-
poraženými Husovicemi v posledním kole však ukazuje, že 
Béčko je na dobré cestě.

Mírným zklamáním jsou zatím letošní výsledky starších 
a  mladších žáků. Starší žáci zatím dokázali zvítězit pouze 
v jediném zápase a družstvo mladších žáků je na tom bohu-
žel ještě o něco hůře, když nedokázalo zvítězit ani jednou. 
Ve zbytku sezóny tedy doufáme, že si tato družstva připíší 
ještě nějaká vítězství a neskončila ve svých soutěžích na po-
sledních místech. V každém případě hráči a hráčky nasbírají 
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zkušenosti a v budoucích sezónách snad nastane zlepšení.
Své zápasy už má za sebou i družstvo babytenistů, tedy 

našich nejmenších nadějí, které vede v letošní sezóně trenér 
Zdeněk Malý. Pro většinu dětí jsou to vůbec první zkušenosti 
se zápasy a  tak na ně není žádný tlak, ale cílem je si tenis 
hlavně užít, navíc mají ve skupině týmy z  velkých brněn-
ských klubů, kterým můžeme jen těžko konkurovat. Děti se 
zatím perou statečně, ale bohužel to zatím nestačilo na vý-
hru. V jednom zápase bohužel družstvo nastoupilo oslabe-
né o jednoho hráče a uhrálo nakonec remízu 3:3, v druhém 
zápase naši nejmenší prohráli 6:0 se silným týmem z TC-MJ.

Klub by chtěl poděkovat všem rodičům a trenérům, kteří 
se o děti 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 děti hrály tenis, aby 
neváhali přijít v pondělí v 18:00 nebo ve středu v 17:00 na 
tenisové kurty, kdy probíhá trénink minitenisu pro hráče do 
7 let.

Na závěr snad jen dodáme, že pokud máte chuť si přijít 
zahrát tenis, můžete jednoduše využít online rezervačního 
systému na adrese https://jdemenato.cz/reservation/tk-tu-
rany/reservationcalendaroverview a kurt si objednat přesně 
podle toho jak se vám to bude hodit a pokud vás budou za-
jímat všechny výsledky našich závodních hráčů, jsou lehce 
dohledatelné na stránkách http://www.cztenis.cz/.

Za klub TK Tuřany
Marek Lang

Tělovýchovná jednota Holásky

Když budete číst tento příspěvek do zpravodaje LISTY, 
budou mít naše děti prázdniny nebo budeme někteří již na 
dovolené. Orlovna ale bude v provozu, ať pro zájemce o cvi-
čení, pohyb anebo pro ty, kteří si chtějí jen sednout na před-
zahrádku a dát si něco dobrého k jídlu nebo k pití a nebo jen, 
aby se děti vydováděly na dětském hřišti.

Chystáme opravy oken, tak vám tímto předem děkujeme 
za shovívavost, že vás na pár dní trochu omezíme v prostoru, 
možná i trochou prachu a lomozu. Bude to jen na nezbytně 
nutnou dobu a  firma, která bude práce provádět, je velmi 
solidní, už pro nás opravy dělala. Vždy k naší spokojenosti.

Další opravy jsou plánovány v sauně a hlavně na teniso-
vém kurtu. Už jsme vás informovali, že kurt jsme pronajali 
- Tenisové škole SHARK. Spolupráce je na dobré úrovni. Vě-
říme, že ty poslední 4 roky budou brzy zapomenuty a  na 
kurtech bude provoz nejméně takový, jako byl dřív, ne-li lep-
ší. Reklama je z ulice Glocova, i s telefonním číslem. S pány 
Zdeňkem Malým a Michalem Meluzínem se určitě dohodne-
te na možnosti si zahrát a nebo dát učit tenisu děti.

Nyní ke cvičení dětí s rodiči. Cvičení, které je v úterý – Tu-
řánek – běží dál a určitě po domluvě lze přivést děti a zacvi-
čit si, pobavit sebe i je. Středeční cvičení s paní Katkou Cah-

líkovou je ohroženo, paní Cahlíková ukončila svoji činnost 
a nyní tedy hledáme její náhradnici. Pomozte nám, děti si 
to zaslouží, můžete volat – Miroslav Vladík – 774 578 588. Ti, 
co chodili cvičit, ví, že je to středa od 9,30 hod. cca do 11,00 
hod. Ještě mně dovolte poděkovat za všechny, co chodili 
cvičit a jménem výboru TJ Holásky za dlouhodobou cviči-
telskou snahu a obětavost paní Cahlíkové a popřát jí, ať se 
jí daří v dalším životě tak, jak to bylo u nás v tělocvičně. Vše 
jednou končí, ale začátky jsou také nutné, přejeme hodně 
zdraví a úspěchů.

Další, s  čím se budeme muset poprat, je cvičení žen, 
které se konalo ve čtvrtek. Tento termín je volný, jedná se 
o dobu od 19,30 hod. do cca 22,00 hod. Najde se ochotná 
cvičitelka nebo cvičitel? Kontakt je stejný.

V dubnu skončila sezona mistrovských utkání ve stolním 
tenisu. Žádné mužstvo nesestoupilo, naopak tři družstva 
postoupila do vyšší soutěže. Jak už jsme psali, největší 
úspěch získalo naše A  družstvo, které nakonec bez bará-
že postoupilo z divize do třetí ligy. Do nové sezony, která 
začíná v září, počítáme s přihlášením 8 družstev. V  těchto 
letních měsících pokračují normální tréninky v  úterý, pá-
tek a v neděli. Jak už jsme psali, mohou být z technických 
důvodů tréninky přerušeny, o  podrobnostech budeme 
informovat.

Už jsme vás pozvali na cvičení, ale zveme vás také na 
posezení v naší restauraci Orlovna, za dobrého počasí ven-
ku na předzahrádce, nebo na různé akce, které restaurace 
chystá a připravuje. Vždy budete vítání a určitě neodejdete 
zklamáni.

Přejeme všem jménem TJ Holásky a restaurace Orlovna 
a  dětem obzvlášť pěkné prožití prázdnin, odpočinkovou 
dovolenou, ať nám vyjde počasí a na shledanou na Orlovně.

P.S. : Dovolte nám vzpomenout na pana Adolfa Janoucha, 
který by se 6. 6. 2016 dožil 100 let. V 60. letech byl předse-
dou TJ Sokol Holásky a hráčem stolního tenisu. V té době 
začal rozkvět oddílu stolního tenisu v soutěžích mužů, žen 
a dorostu. Kdo jste ho znali, vzpomeňte.

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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INZERCE

OD 2.5.2016 NOVĚ OTEVŘENO!!!! 

  
 

Pro Vaše domácí mazlíčky poskytujeme kompletní péči – prevenci, 
diagnostiku a terapii onemocnění 

Naše ordinace nabízí: 

 Kompletní dermatologické vyšetření 
 Vakcinace (včetně vyšetření moči) 
 Prevence – odčervovací tablety a přípravky proti 

blechám a klíšťatům 
 Zobrazovací diagnostika (sono, RTG) 
 Cytologie, vyšetření moči 
 Hospitalizace 
 Medicína drobných savců a exotů 

...náøadí, silikony, tmely, lepidla, drogerie,
barvy, laky, spojovací materiál, zámky,

kování, kuchyòské a hospodáøské potøeby,
elektro, galanterie, punèochové zboží,

papírnictví, kanceláøské potøeby,
pùjèovna drobných strojù a náøadí...

Prázdinové tipy: 
Pro Váš bazén - chemie, pro dìti nafukovací hraèky,
kola, rukávky, lehátka, nafukovací pumpy

Pro rodinu - repelenty, opalovací krémy a mléka,
pláštìnky, deštníky, sortiment pro grilování

 
Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, prádelny, pozůstalosti  
a další včetně likvidace. 
 
Pokos trávy, kácení stromků atd., vše levně!!  
M: 776 339 166

 

 
HLEDÁM POZEMEK KE STAVBĚ RD V TUŘANECH NEBO  
V OKOLÍ. TEL. 723528507. NEJSEM REALITKA ! 
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TUŘANŠTÍ SOKOLI VÁS ZVOU NA 

 

    29.7.2016 
 

  

OD 20°° HOD          VSTUPNÉ  100,- 
AREÁL ZA SOKOLOVNOU      - ZA DEŠTĚ V SÁLE 

 hrají  Hamrla Boys 


