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Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, příchod jarních dnů provází čilý ruch
nejen na vašich zahrádkách, ale i na radnici a v celé naší
městské části. K tomu patří také akce zaměřené na úklid nepořádku a černých skládek. Díky mnoha nadšencům se tradičně uklízelo v Holáseckých jezerech a žáci základní školy
letos vyčistili lesík „Moruše“. Přiznám se, že je pro mě těžko
pochopitelné jednání některých občanů, kteří neváhají odpad vyvážet právě sem, přestože ekodvůr je vzdálen pouhých 200 m od tohoto místa. Naposledy se zde uklízelo před
pouhými dvěma lety a je neuvěřitelné, co se zde za tu krátkou dobu opět nahromadilo. Likvidace černých skládek přitom stojí každý rok obecní pokladnu více než 100 000 Kč.
Naplno běží práce na dokončení rekonstrukce nádvoří radnice. Předpokládáme, že nejpozději v polovině května
bude vše hotovo a nádvoří tak konečně nabídne důstojné
podmínky pro pořádání nejrůznějších akcí. Můžete se těšit
na řadu z nich, například
27. května 2017
17. června 2017
srpen 2017
16. září 2017

ní projektové dokumentace, která by měla určit budoucí podobu křižovatky. Pokračujeme také v přípravě projektu „Bezpečné cesty do škol“. Při jeho realizaci by mělo dojít k dopravním úpravám v blízkosti školských zařízení.
Radomír Vondra, starosta

- koncert Nového operetního studia
- koncert hudebního tělesa Husak Quartet
- každý pátek promítání letního kina
- Slavnosti tuřanského zelí

Čeká vás také řada akcí organizovaných místními spolky
a sdruženími. Například 6. května 2017 se bude opět konat
Hasičská pouť. Na sobotu 3. června 2017 připravujeme pro
děti tradiční dětský den na sokolovně.
Více než kultura vás jistě trápí každodenní starosti, jako
je například stav chodníků a doprava. V letošním roce je na
řadě pokračování rekonstrukce chodníků na Ivanovickém
náměstí a nově také na ulici Sokolnická (od křižovatky Dvorecká až po Střížovu po obou stranách).
Dále probíhají i jednání o dopravním řešení křižovatky u kostela, která je velmi nebezpečná. Díky naší iniciativě
zadá letos Jihomoravský kraj výběrové řízení na vyhotove1

INFORMACE Z RADNICE
Z jednání RMČ a ZMČ
Brno-Tuřany
Rada na 61. schůzi dne 30. 1. 2017:
- schválila poskytnutí individuálních
dotací pro rok 2017 jednotlivým organizacím v MČ,
- schválila nabídku společnosti MIX
MAX – ENERGETIKA s.r.o. na realizaci
veřejné zakázky „Provedení projektové
dokumentace na rekonstrukci zdroje
tepla a úpravy v otopné soustavě včetně instalace systému IRC ZŠ Měšťanská
ve stupni DPS “, a to z důvodu nejnižší
nabídkové ceny.
Rada na 62. schůzi dne 13. 2. 2017:
- doporučila Zastupitelstvu požádat
o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 000 Kč na
akci Slavnosti tuřanského zelí,
- doporučila Zastupitelstvu požádat
o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 139 000 Kč na
nákup člunu s motorem a dvou obleků pro práci ve vodě pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky,
- neměla námitky k záměru vybudovat
jezdecký klub pro děti Pony na pozemcích v k.ú. Holásky,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na zpracování studie zástavby celé
návrhové plochy pro bydlení mezi ulicí Sokolnickou a Mysliveckou,
- pověřila starostu jednáním se zástupci statutárního města Brna ohledně odkupu pozemků pod sportovištěm na
ul. Karkulínova, které doposud nejsou
ve vlastnictví statutárního města Brna,
- schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb „Česká obec“ se společností Urbicus s.r.o.,
- schválila nabídku RPA Tender, s.r.o., na
realizaci veřejné zakázky „Organizace
veřejné zakázky na stavební úpravy ZŠ
Měšťanská“ za cenu 33 880 Kč.
Rada na 64. schůzi dne 6. 3. 2017:
- jmenovala členkami Komise sociální
a zdravotní paní Františku Kučerovou
a Marii Krumlovou, členkami Komise
životního prostředí paní PhDr. Hanu
Dombrovskou a Věru Jánskou, jmenovala PhDr. Hanu Dombrovskou předsedkyní komise životního prostředí.
- uložila úřadu provést výběrové řízení
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na zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na kompletní rekonstrukci ulice Rolencovy,
- souhlasila s provedením orientačního
hydrogeologického průzkumu připravované stavby „I/41 Brno-Bratislavská
radiála“ na pozemku p.č. 4/1, k.ú. Brněnské Ivanovice a požaduje dohodu
se společností Agro, jako s nájemcem.
Zastupitelstvo na 14. schůzi
dne 16. 1. 2017:
- schválilo rozpočet městské části BrnoTuřany na rok 2017,
- schválilo program Provoz subjektů
podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- souhlasilo s předloženým návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna, kterou se stanoví spádové
obvody mateřských škol,
- nesouhlasilo s úpravou obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna
o pravidlech pro pohyb psů, a to konkrétně ve věci vypuštění povinnosti zajistit, aby byl pes vybaven známkou,
- souhlasilo s prodejem částí pozemků
p.č. 137 a 142/2 v k.ú. Holásky za účelem vybudování nového releového
domku na pozemku p.č. 137 v k.ú. Holásky a zřízení příjezdové cesty na pozemku p.č. 142/2 v k.ú. Holásky, a to
společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.,
- nemělo námitky k návrhu Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku
statutárního města Brna a podmínek
zajišťování bytové náhrady.
Zastupitelstvo na 15. schůzi
dne 23. 2. 2017:
- požádalo o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
100 000 Kč na akci Slavnosti tuřanské
zelí a bere na vědomí, že městská část
plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek
stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
- požádalo prostřednictvím města
o účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 139 000 Kč na
nákup člunu s motorem a vybavení pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Brno-Holásky, za splnění podmínky, že
bude jednotka předurčena na řešení

událostí na vodní hladině na úrovni Jihomoravského kraje a bere na vědomí,
že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků,
- souhlasilo se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
- nesouhlasí s přejmenováním původní ulice Kaštanová na „Stará Kaštanová“,
- souhlasí se zpracováním investičního záměru Cyklostezka Tuřany-Dvorska podle studie Ing. Jana Harašty, CSc.
z roku 2007.

Zelňákův objev 2017
Naši milí a všímaví spoluobčané,
máte ve své rodině, či v blízkém okolí v rámci naší městské části nějak talentované dítě či mládežníka? Jejich
zaměření se může týkat všemožných
oborů, jako je sport, muzika, zpěv, modelář, geniální matematik, fyzik, chemik, astronom, cukrář, kuchař… nebo
téma pro normální smrtelníky naprosto nepochopitelné, třeba tanec!
Pošlete
svůj
návrh
na
ZELŇÁKŮV OBJEV 2017 na adresu
vondra@turany.cz. Vybraní kandidáti
budou mít možnost se prezentovat na
letošních Slavnostech tuřanského zelí
16. září, kde se také mohou setkat se
svým vzorem či idolem ve stejném
oboru.
TĚŠÍME SE NA VAŠE POSTŘEHY.
ZELNÝ TEAM

INFORMACE Z RADNICE
Upozornění pro majitele psů, kteří dosud
nezaplatili poplatek ze psů!

Prodej dotovaných kompostérů

Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do
31. března každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet správce
poplatku. Pro platbu bankovním převodem bude telefonicky sděleno č. účtu a variabilní symbol. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí
držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna. Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž
oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik poplatku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit
na ÚMČ Brno–Tuřany. Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel.
545 128 242, Email: rosenbergova@turany.cz

Město Brno se snaží předcházet vzniku bioodpadů ze zahrad a domácností, a proto dlouhodobě podporuje domácí a komunitní kompostování. V letech 2010 až 2012 bylo
v rámci mezinárodního projektu MINIWASTE v městské části
Brno-Žebětín rozmístěno 350 kompostérů o objemu 390 litrů k rodinným domům a 14 kompostérů o objemu 700 litrů
k bytovým domům.
Město podporuje kompostování i nadále a občanům prodává za poloviční cenu dotované kompostéry. Prodej byl zahájen v roce 2014 a ke konci března 2017 bylo prodáno celkem 1000 ks kompostérů. Na skladu zbývá 150 ks kompostérů objemu 950 litrů za cenu 1240 Kč/ks a 20 ks kompostérů
objemu 400 litrů za cenu 570 Kč/ks (výrobce JELÍNEK TRADING spol. s r.o.).
Informace k prodeji jsou na webových stránkách projektu
MINIWASTE: www.miniwaste.cz
Kompostování se vyplatí, protože přispívá k ochraně životního prostředí díky snižování množství sváženého komunálního odpadu a tím pádem dochází i ke snižování emisí
skleníkových plynů. Zároveň vzniká kvalitní přírodní hnojivo, které má řadu využití.

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) v MČ Brno- Tuřany
(Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna o místních poplatcích)

Bytový dům

držitel psa

Odbor životního prostředí MMB

Rodinný dům
Vítání dětí

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího
důchodu

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

1 500

2 250

200

300

poživatel invalidního,

V sobotu 1. dubnastarobního,
2017 přivítal
pan místostarosta Mirovdovského
slav Dorazil nové občánky
naší městské části Brno-Tuřany.
nebo vdoveckého
držitel psa

důchodu, který je jeho

Slavnostně byly uvítány
děti: příjmů,
jedinýmtyto
zdrojem
sirotčího
Jindřich Adámek,anebo
Dita poživatel
Bencelová,
Sofia Caluori, Robin
důchodu
Elsner, Lucie Gagamov,
Elena Hejlová, Eva Hořáková, Liza druhého Natálie Jánošová,
za druhého
liana Hrušková,
Tobiáš Jurman, Frantizákladní
základní
a
každého
a
každého
šek Malena, Nelly Oprchalová,
Filip Rosenberg, Jan Růsazba
sazba
dalšího psa
dalšího psa
žička, Laura Skyva, Klára Svačinová, Jakub Toufar, Kryštof Urbančík.
350

500

120

150

Rodinný dům

alidního,
dovského
kého
rý je jeho
jem příjmů,
atel sirotčího

držitel psa

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

300

350

500

poživatel invalidního,
starobního, vdovského
nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího
důchodu
za druhého
základní
a každého
sazba
dalšího psa
120

150
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Našim nejmenším a jejich rodičům zpívaly a recitovaly děti z mateřské školy Holásecká. Poděkování za příjemný průběh této slavnostní akce patří také učitelkám mateřské školy a členkám sociálně zdravotní komise Rady městské
části Brno–Tuřany.
matrikářka Blanka Gärtnerová

Architekt města vyráží za obyvateli
městských částí
Kancelář architekta města Brna plánuje na květen a červen velkou jízdu po městských částech. Na celkem sedmi
setkáních s názvem KAM jede k VÁM! se městský architekt
a jeho kolegové setkají s obyvateli jednotlivých městských
částí, představí jim, co KAM dělá, vysvětlí aktuální situaci kolem územního plánu a dalších „horkých témat“, zjistí názory
a potřeby místních a na závěr s nimi třeba i zajdou na pivo.
Kdy: čtvrtek 15. 6. 2017, 18:00 h
Městské části: Chrlice, Jih, Slatina, Tuřany
Místo konání: Sokolovna Tuřany, Hanácká 448/38
Důležitým bodem setkání budou Vize prostorového rozvoje města, které se promítnou do koncepčního výkresu
územního plánu, a jeho zadání, a KAM na ně chce znát názor co nejvíce obyvatel města Brna. „O územní plán se zajímá malá část obyvatel města, je to složitý dokument, který je
zdánlivě určen odborné veřejnosti. Kromě toho je ještě velká pozornost soustředěna na centrum města. Rádi bychom
to změnili a vtáhli obyvatele jednotlivých městských částí
do plánování jejich města a srozumitelným jazykem s nimi
probrali otázky územního plánu, a také to, co je v místě, kde
bydlí, trápí a těší“ popisuje akci ředitel KAM Michal Sedláček.
Brno má jeden z nejstarších územních plánů u nás. Je
z roku 1994 a v mnoho ohledech již nevyhovuje. Architekti na setkání vysvětlí, proč má Brno druhý nejstarší územní
4

plán v České republice, kdy bude mít nový, k čemu územní
plán slouží, jak se dá měnit, i dopady tohoto dokumentu na
Brno a Brňany.
Setkání se uskuteční vždy ve čtvrtek od 18 hodin. Po prezentaci na téma územní plánování bude následovat moderovaná diskuse, ve které bude moci každý vyjádřit svůj názor, a na závěr neformální diskuse s občerstvením. Bude
také možno přímo na místě vyplnit anketu Vize prostorového rozvoje města. Kromě územního plánu se budou diskutovat i témata jako ne/přesun nádraží, D43 nebo nedostatek
bytů v Brně. Jedná se o jedinečnou možnost osobního setkání s architektem města, který byl 5. dubna ve své funkci přesně rok, a jeho týmem.

Městský architekt Michal Sedláček
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ŠKOLSTVÍ
Poděkování sponzorům školního plesu
Vedení Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o. děkuje
všem sponzorům, kteří věnovali na 12. školní ples hodnotné dary. Jsou to:
MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., Zlatnictví Aleš Tůma, Stolařství Pernes, Cukrářství Pallová, Cukrářství Ivana Kolečková, Autodoprava Šedivý, Tuřanská Beseda, restaurace FAKO,
Stavební firma Lacík, produkční NdB, paní Gabriela Krejčíková - nezávislá Sales Director Mary Kay, firma Klima Lengál,
Distr – dodavatel učebnic, potraviny L. Dvořák, CBA Nuget,
Jatka Ivančice, firma Bidfood, vinařství Foltýn, Modios Modřice, paní Hladíková, Dr. Oetker, Vitana, Podravka, Ing. Chlup,
pan Svoboda, United pekárny, firma Knorr, Gastro potraviny, pan Lang, paní Lespuchová, manželé Mazuchovi, Valovi,
Kotáskovi, Hodinový manžel V. Drásal. Sponzorské vstupenky zakoupili: paní M. Brázdová, Drysková, Orálková, Lhotská,
Krubová, Švábová, Pecáková, Buchlovská, pánové M. Krátký,
Lang, Jambor, manželé Vejmělkovi, Pantokovi, Novákovi, Ševčíkovi, Svobodovi, Eckhartovi.

Co to je Easyschool?
Easyschool je parta
vysokoškoláků, kteří si
řekli, že by bylo dobré,
aby žáci na školách měli
všechny pomůcky potřebné k výuce, a tak vytvořili automat na školní
pomůcky.
Kdo je to Ambasador?
Ambasador je osoba pověřená zodpovědností za fungování automatu. Tuto funkci na
naší škole vykonávají
žáci: Tom Pavlík, Kačka
Pernesová, Aneta Rybářová a František Tichý.
Po týdnech se střídají, a pokud se vyskytne nějaký problém, tak ho řeší. Také mají právo navrhovat, co by se
mohlo do automatu dodat nebo třeba upravit cenu.
Co najdeme v automatu?
Komu ve škole chybí pomůcka do výuky, pak stačí, aby
měl kovové mince, a může rázem mít: úhloměr, kružítko,
tuhy do kružítka, gumu, ořezávátko, propisku, pero, náplň
do pera, pentilku, tužku, zvýrazňovače, fixy, pastelky, sešity,
kalkulačku, lepidlo, gumičky do vlasů, plastové lžíce, papírové kapesníky.
Tom Pavlík a Katka Pernesová, ZŠ Měšťanská

Dále do tomboly přispěli zaměstnanci školy - ředitelka
školy, paní učitelky Pítra, Navrátilová, Vintrlíková, páni učitelé Kodýs a Vecheta, paní Švábová, Pecáková, Kolegarová,
Vrbková a paní kuchařky. Děkujeme také rodičům tanečníků
za finanční zajištění krásných toalet a obleků. Získané finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit žáků ZŠ.
VŠEM VELICE DĚKUJEME!!!
Božena Küfhaberová

Automat na školní potřeby na
ZŠ Měšťanská
Jak jsme k automatu přišli?
Naše spolužačka Kačka viděla na sociální síti fotku automatu na školní pomůcky od společnosti Easyschool. Na poradním fóru ředitelky školy to Kačka zmínila a návrh byl přijat. Za pár dní plných telefonátů a emailování byl automat
přivezen do naší školy. V pondělí byla promo akce s občerstvením a vše začalo podle plánu. Automat dostal své jméno JONÁŠ.
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Už zase rád chodím do školy…
Milí čtenáři,
rád bych se s vámi podělil o příběh a vlastní životní zkušenost, která se mi udála na sklonku loňských prázdnin.
Tímto bych také utišil obavy těch dětí a jejich rodičů, které může potkat podobná situace.
Jmenuji se Adam a žiji se svou rodinou v MČ Brno-sever,
kde jsem až do června loňského roku navštěvoval 7. třídu
ZŠ. Velké překvapení nastalo tři dny před zahájením nového školního roku, kdy paní ředitelka vyvěsila na webové stránky školy informaci o rekonstrukci školy a následném přesunu výuky do náhradních prostor. Tato zpráva
byla pro mne velkým šokem. Protože škola, kterou jsem
navštěvoval, byla v těsné blízkosti mého bydliště a náhradní výukové prostory byly pro mne nepřijatelné.
Pozdní informace o této změně a politické vytáčky
úředníků v MČ Brno-sever znamenaly jasný impuls k rychlé změně školy. Nalezení vhodné, důstojné školy s možností přestoupit na ni, znamenalo nejen pro mne, ale i pro
mou rodinu velký úkol. Volba byla jasná: ZŠ Měšťanská
v Brněnských Ivanovicích. Paní ředitelka byla velmi ochotná a empatická. Se vším nám poradila a vyřídila potřeb-

ŠKOLSTVÍ
nou dokumentaci. Tak jsem 1. září 2016 nastoupil do 8. B,
třídy pana učitele Kodýse.
Do nové školy jsem se těšil, přestup do nového kolektivu
žáků nebyl pro mne žádným problémem. S ostatními spolužáky jsem se rychle sžil a troufám si říci, že mezi ně i zapadl.
Našel jsem mezi nimi nové dobré kamarády. S některými se
věnuji i mimoškolním aktivitám. Otevřely se mi obzory nové
školy, která pro mne znamená propojení moderních výukových metod a vybavení s laskavým a individuálním přístupem pedagogů k žákům. Velkým plusem této školy je sportovní hala a zařazení výuky činnosti na pozemcích, která dle
mého názoru dodává praktické dovednosti a na mnohých

školách chybí. Jako další pozitivum nové školy hodnotím
práci kuchařek ze školní kuchyně. Myslím, že je jejich snahou, aby jídlo nejen chutnalo, ale i dobře vypadalo, což je
pro mne důležité.
Celkově bych hodnotil přestup na tuto školu jako velmi
dobrý a prospěšný krok. Přestože ráno vstávám o hodinu dříve, kvůli dojíždění, již bych neměnil. I když se budu muset
s touto školou v příštím roce, na konci deváté třídy rozloučit,
budu na ni s úctou vzpomínat.
spokojený žák Adam

KULTURA
Zajímavosti z Tuřan
Připomínky Jana Evangelisty Špirka
Chcete se stát součástí tuřanských dějin?
Touto výzvou bych chtěla oslovit všechny podnikatele,
živnostníky nebo firmy, kteří mají sídlo v městské části BrnoTuřany. Anebo třeba i jen ty, kdo máte zajímavého koníčka,
či nějakou sběratelskou vášeň. Můžete také třeba být dobří
v nějakém sportu, umění nebo i v organizování zajímavých
výprav do přírody. Prostě chci oslovit Vás všechny, kdo byste chtěli, aby o Vás byla zmínka v Obecní kronice, popřípadě
byste se mohli stát zajímavou inspirací pro uspořádání výstavy v místním Kulturním centru.
Od roku 2008 jsme připravili pomalu třicet výstav a většina se týkala řemesel, která se v celé městské část, potažmo
farnosti, provozovala do roku 1948. Nebýt pečlivých seznamů, které jsou přílohou Obecní kroniky, těžko bychom sháněli potřebné materiály. Myslím, že je tedy na místě, aby se
takový seznam opět začal utvářet.
Těšíme se na vše odezvy. Budeme rádi za informace všeho druhu, které budou pečlivě uloženy a budou sloužit výhradně k badatelským účelům. Není to výzva, která by sloužila k reklamě nebo protěžování jednotlivců.

Jen málokdo po sobě zanechal tolik hmotných stop, jako
tento kněz působící v Tuřanech celou druhou polovinu
19. století.
Na kontě má především četné úpravy tuřanského poutního areálu a kostela z let 1888
- 1891, zejména dvě kostelní věže spojené s původním
průčelím arkádou a otevřenou
sloupovou galerií. Levá byla
tehdy věnována císaři FrantišJan Evangelista Špirk
ku Josefu I. ke čtyřicátému výročí na trůně, pravá papeži Lvu XIII. k padesáti letům v kněžské službě. Až půjdete kolem, povšimněte si, že papežovu
věž zdobí z čelního pohledu jeho erb, znak italského rodu
Pecci se zářící kometou.

Informace posílejte nebo třeba jen kontaktujte na email:
ichicha@seznam.cz nebo na telefon
777 656 647 – Kolečková Ivana
Za badatelský spolek Rozmarýnek
a v zájmu Obecní kroniky
Iva Kolečková

Papežův erb, znak rodu Pecci
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KULTURA
Podepsal se i na interiéru kostela, kterému daroval malované
okno zobrazující sv. Cyrila a Metoděje, přinášející podle legendy do Tuřan sošku Matky Boží. Při dobrém osvětlení prý
lze na okně rozpoznat i Špilberk a další dva kostely.
Iva Protivínská

Mozaikový obraz paní Marie v trní

Pestrý mozaikový obraz Panny Marie v trní, dnes neodmyslitelnou ozdobu kostela, pořídil vlastním nákladem. Pochází z roku 1898, je tedy o 10 let mladší než věže a opět vznikl
u příležitosti jubilea téhož císaře i papeže – letopočty obou
událostí jsou uvedeny ve spodní části mozaiky.

Cyril a Metoděj přinášející podle legendy do Tuřan sošku Matky Boží

Tuřany se zbavily nacistů jako první

Koncert ke Dni matek

Touto kresbou zaznamenal tuřanský malíř Jaroslav Kloc
24. duben 1945. Na tuřanské cesty právě v tento den před
72 lety vjela Rudá armáda a po těžkých bojích osvobodila
naši městskou část jako první. Kompletně celé Brno se zbavilo německých obránců až 5. května.

Výroční 10. koncert ke Dni matek bude zároveň oslavou
desetiletého působení spolku Ženy50. I v letošním roce tento koncert věnujeme jako dárek ženám.
Kromě krásných melodií a písní v podání špičkových interpretů se můžete těšit i na několik překvapení, která chystáme. Budete mít např. možnost zhlédnout vybrané fotografie
„fotoženek“ - účastnic oblíbených kurzů „Fotografujeme pro
radost“ a „Kreativní fotografie“.
Na koncertě se představí mladí umělci vystupující v netradičním složení čtyř violoncell pod názvem „Solitutticelli Cello Ensemble“. Ozdobou koncertu bude světový barytonista,
držitel ceny Thalie, Vladimír Chmelo, který je jedním z mála
českých a slovenských pěvců, kteří zpívali v newyorské Metropolitní opeře, milánské Scale nebo v teatro Colon v Buenos Aires. Klavír bude patřit pedagogovi JAMU doc. Janu
Královi.
Hudební stránku koncertu připravila doc. Šárka Králová,
moderuje již tradičně Monika Brindzáková.
Koncert proběhne v neděli 21. května, v Sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv,
Údolní 39, Brno. Začíná v 19.00 hod. a vstup je ZDARMA.
Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková.
Více informací naleznete na www.zeny50.cz
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ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informace spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Holásecká jezera
V měsíci březnu byly zahájeny odběry sedimentů na
všech jezerech. Odběry provádí společnost Ekologické audity a posudky s. r. o., která byla určena na základě výběrového řízení vypsaného Magistrátem města Brna. Cílem je provést ekotoxikologickou analýzu se zaměřením na zátěž sedimentů těžkými kovy. Výsledky analýzy by měly být známy
do konce dubna a podle nich pak bude provedeno zhodnocení nákladů možných způsobů likvidace nežádoucích sedimentů z jezer. Následně bude rozhodnuto o vlastním způsobu revitalizace jezer, což by mělo proběhnout v 1. pololetí tohoto roku. Poté bude vypsáno výběrové řízení na projektanta, který navrhne technické vodohospodářské řešení
a způsob provedení revitalizace jezer. Město Brno v současné době intenzivně jedná o možné finanční podpoře s účastí státu - Státního fondu životního prostředí ČR.
Dne 25. 3. 2017 se naši členové účastnili úklidu Holáseckých
jezer, organizovaného spolkem Čisté Tuřany. Kromě odstranění
rozpadlého plotu podél jezer jsme v lesním porostu v sousedství zahrádkářské kolonie likvidovali několik zamaskovaných
skládek plných různého stavebního odpadu, pneumatik, plastových i skleněných lahví, plechovek, rozbitých skleněných tabulí apod., až po igelitové pytlíky se psími exkrementy.
V průběhu akce bylo na základě upozornění všímavého
občana Holásek v oblasti pod „Danexem“ u výpusti dešťové
kanalizace zjištěno znečištění hladiny jezera neznámou látkou. Hanka Kašpaříková neprodleně znečištění jezer oznámila, na místo přijela policie a hasiči, kteří provedli odběr
vzorků znečišťující látky. Podle výsledků rozborů šlo o látku ropného původu – naftu. Existuje podezření, že dešťová kanalizace vyústěná do jezer je propojena až do areálu
bývalých Montovaných staveb nad železniční tratí při ulici
Kaštanové. V současnosti je v areálu mnoho firem s velkou
hustotou i pohybem nákladních aut. Odpadní látky z tohoto
provozu jsou pravděpodobně z nádvorních ploch dešťovou
kanalizací splavovány do jezer, a jsou tak možným zdrojem
znečištění. Není nám zatím známo, ze kterých území je dešťová voda do jezer sváděna. O dalších zjištěních a jednáních
Vás budeme průběžně informovat.
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Apelujeme tímto na spoluobčany i návštěvníky Holásek,
aby aktivně bránili jakémukoliv znečištění přírodní památky
Holásecká jezera, např. nevypouštěli do jezer odpadní vody
nebo nevyužívali přírodu k uskladňování nepotřebného odpadu a v případě, že budou svědky takového jednání, aby to
neprodleně oznámili na úřad MČ Brno-Tuřany. Takovým znečišťovatelům hrozí přestupkové řízení s finančními postihy,
v případě právnických osob správní řízení s postihem podle
způsobené výše škody za znečišťování povrchových vod.
Lokalita Vinohrad
V současné době zpracovatel regulačního plánu pokračuje v práci na studii zástavby lokality převážně rodinnými domky, která by měla být dokončena do konce června. Poté bude
možné provést porovnání tohoto způsobu zástavby s návrhem zástavby ve 3. verzi regulačního plánu.
Lokalita U potoka
Od začátku roku jsme nezaznamenali žádnou novou informaci ve vývoji zástavby této lokality „Domy s pečovatelskou
službou“, případně bytovými domy.
Výstava fotografií
V minulém vydání Listů jsme informovali o připravované
výstavě fotografií „Rok na jezerech“. Vyzýváme začínající i zkušené amatérské fotografy, kteří mají bydliště v naší městské
části, aby vybrali ze svých archivů, nebo pořídili v průběhu
roku 2017, zdařilé fotografie Holáseckých jezer a autorsky se
zúčastnili soutěžní výstavy, která bude počátkem roku 2018
uspořádána v prostorách knihovny ÚMČ Brno-Tuřany. Tématem výstavy jsou Holásecká jezera ve čtyřech ročních obdobích. Vzhledem ke kapacitě výstavních prostor byl stanoven
maximální počet 8 fotografií od jednoho autora. Fotografie
prosím připravte v digitální nebo papírové podobě, ve formátu A4 nebo 24 x 36 cm. V případě velkého počtu účastníků mohou být fotografie rozděleny do více kategorií. Fotografie bude hodnotit odborná porota za předsednictví zkušeného fotografa pana starosty Radomíra Vondry. Vítězové soutěže budou odměněni. Podrobné propozice soutěžní výstavy
a přihlašovací formulář budou uvedeny na webových stránkách naší Městské části v průběhu měsíce dubna 2017.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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Vítězné trio - Rakváči, Slatinka a Peklo z Plzně

Guláš 2017
Rozkaz zněl jasně – najít mezi amatérskými kuchtíky tvůrce nejlahodnějšího guláše! Kde a kdy? V soutěži gulášů 8. 4.
na Orlovně! V porovnání s předešlými ročníky byla letos
účast skromnější, zápolilo 5 družstev. O co komornější pojetí, o to větší zápal. Navíc se jednalo o týmy, které své kvality ukázaly již v předchozích sezónách. Převažovala příprava
různých variací hovězích gulášů, delegace pekelníků z Plzně
lákala na guláš srnčí. Příchozí hosty nevábila jen vůně linoucí
se z kotlů, mohli si pochutnat na dobrém pivu nebo vynikajících koláčcích a drobném cukroví. Dopolední program zpestřilo klání ve válení pivních sudů a pití tupláku piva na čas.
Dle pořadatelských regulí byl verdikt odborné poroty v čele s šéfkuchařem, panem Petrem Klimešem, postaven především na chuťovém požitku. Přihlédnuto však bylo
i k celkovému přístupu soutěžících k práci a čistotě ve výrobním stánku a k zaujetí, s jakým družstva své pokrmy návštěvníkům dokázala nabídnout. A výsledek? Bronzovou
příčku obsadilo „Peklo z Plzně“, kteří též získali cenu za nejpovedenější kostým, stříbrnou pozici si vybojoval tým Slatinka ze Slatiny a metu nejvyšší obhájili loňští vítězové – domácí tým Rakváčů pod vedením zkušeného matadora Jaroslava Toningera.
A jaký je rakváčský recept na úspěch? Prý neponechali nic
náhodě – základem byl řádný domácí vývar z kostí, hovězí
maso pečlivě a důkladně vybrané a vlastnoručně vypěstovaná paprika k dochucení. K tomu přidat letité zkušenosti
a spolehnout se na svůj cit pro chuť. Jak prosté…
Zbývá poslední otázka – podaří se příště letošní zlaté partě
završit gulášový „hatrick“ nebo se najde přemožitel?

nemocemi a smrtí. “Na Smrtonoško” chodí děvčata školního
věku a obchází se slaměnou pannou, náležitě vystrojenou,
celou vesnici. My jsme průvod zkrátily a navštívily pouze některé vybrané tuřanské selky. Děvčata se naučila básničku
přesně tak, jak je zapsána v tuřanské kronice a za odměnu
obdržela krom tradiční výslužky (mouka, vejce, sádlo) také
sladkosti a ovoce. Na závěr jsme smrtku vhodily do potoka
za Tuřany a pokud nepřijde velká voda, tak tam asi ještě leží.
Eva Kršáková
Na dospělé členy Národopisného souboru Ferdinanda Volka čeká 15. 6. 2017 na Moravském náměstí vystoupení v rámci tradiční přehlídky folklorních souborů z Brněnska - Brněnsko
tančí a zpívá 2017 - Tance, písně a zvyky z Brněnska. Na Moravském náměstí proběhne i přehlídka dětských souborů v rámci
programu - Dětské tance, písně a hry, a to 21. 6. 2017.
Více z činnosti NS Ferdinanda Volka můžete najít na
www.facebook.com/nsferda.

Lenka Odehnalová

Vynášení tuřanské smrtonošky
Stejně jako loni děvčata z folklorního souboru Ferdinanda
Volka při T.J. Sokol Brno-Tuřany vynesla mařenu, smrtku, morenu, po tuřansku “smrtonošku“ ze vsi. Tento zvyk se udržuje na Smrtnou neděli a má ochránit vesnici před zlými silami,
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SPORT

Pozvánka na Brněnské dostihy
Pořadatelé Brněnských dostihů Vás zvou na dostihové dny, které se v letošním roce uskuteční na dostihovém závodišti v brněnských Tuřanech-Dvorskách v sobotu
22. 4. 2017, 20. 5. 2017 a poslední zářijový den, v sobotu
30. 9. 2017. Začátek dostihů je naplánován vždy na 13:30
hodin. Připraveno je pro Vás vždy celkem 8 dostihů, 5 rovinových a 3 dostihy steeplechase. Jako každoročně si v odpoledním programu najde své místo i dostih pro neregistrované koně a malé i větší poníky, na kterých se představí nové
naděje dostihového sportu. Záštitu nad těmito dostihovými
dny převzal opět hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, jehož jméno nese i hlavní dostih celého jarního odpoledne - Jarní brněnská steeplechase na 4100 m - Pohár hejtmana Jihomoravského kraje.
Velmi důležitým dostihem pro značnou část obyvatel Dvorsk bude druhý dostih jarního odpoledne pro 2leté
koně. Svoji rychlost v něm předvede domácí ryzka Mambo,
kvůli které se semkla poměrně velká skupina lidí a vytvořila
syndikát Dvorska-Vymazal na její finanční podporu v tréninku i při dostihových startech (v době vydání zpravodaje už
znáte její umístění).
V bohatém programu se objeví i seskok parašutistů a jízdy v kočáře. Na své si přijdou i milovníci cukrové vaty a jiných
cukrovinek, kterých bude taktéž dostatek.
V prostorách dostihového areálu se taktéž uskuteční Koňské hry – zábavní odpoledne plné her pro děti a odpočinku pro jejich rodiče. Datum není stále jasné, bude však včas
upřesněno.
Na všechny dostihové dny jsou zváni všichni milovníci
koní, i ti, kteří se jimi chtějí stát.
Těšíme se na Vás!
Pořadatelé brněnských dostihů

Fotbalové úspěchy SK Tuřany
Reportáž z fotbalové halové ligy mladších
přípravek
V zimní přestávce sezóny 2016/2017 se kluci z mladší přípravky SK Tuřany pod vedením trenéra Ivo Macholána zúčastnili halové ligy v hale při ZŠ Tuháčková. Jednalo se o turnaj v hale pro hráče kategorie U9 ročníků 2008 a mladších.
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Po polovině sezóny jsou na průběžném druhém místě v ligové tabulce okresního přeboru Brna-města, a to jen díky drobnému zaváhání na konci podzimu. Trenér usoudil, že by byla
chyba s kluky neodehrát nějaké přípravné turnaje, proto se
rozhodl přihlásit kluky i do zimní halové ligy.
Systém ligy byl od posledního ročníku změněn a naši mladí fotbalisté byli tentokrát rozděleni do 5 skupin po čtyřech
týmech. První kolo bylo kvalifikační, takže týmy v každé skupině mezi sebou odehrály zápasy a podle umístění se rozdělili do skupin. Následující kola mezi sebou odehrály vždy vzájemné utkání a poté se seřadily do tabulky podle bodů, skóre a počtu gólů. První dva týmy v tabulce skupiny postupovaly vzhůru, třetí a čtvrtý tým sestoupil o skupinu níže. Tak
to bylo každé kolo, až do toho finálového, kde se týmy utkaly o konečné umístění.
Naši mladí fotbalisté nastoupili do většiny zápasů ve
složení Petr Havránek, Michal Litera, Marek Macholán, Filip Blažek, Matyas Eckhardt, Tomáš Jedlička, Tomáš Svoboda, Ondřej Navrátil a Ondřej Odehnal.
V kvalifikačním kole až možná překvapivě snadno porazili všechny soupeře a naskočili hned do elitní skupiny. Tam
se střetli s výborným Starým Lískovcem, Kahanem a týmem
Znojmo bílá. První zápas s Kahanem jim nevyšel a podlehli
mu 0:2, Znojmo přehráli 5:0 a se Starým Lískovcem remizovali 2:2. Již to vypadalo, že půjdou do druhé skupiny. Ještě
ale chyběl zápas Znojma proti Kahanu. Díky remíze 3:3 se
Tuřany udržely v první skupině.
Od té doby již předváděl tým Tuřan vyrovnané výsledky a v dalších kolech podlehl jen Starému Lískovci, který
se stal tuhle zimu hlavním soupeřem našich kluků. Někdy
možná i noční můrou, jelikož důrazná hra a mantinely v tělocvičně nebyly to pravé ořechové pro naše mladé fotbalisty.
Když se blížilo předposlední kolo, přišlo na lámání chleba.
Všichni věděli, že když se zápasy nepovedou, tak se sestupuje a bude se hrát o páté až osmé místo. Normálně by to nevadilo, důležité je zahrát si fotbal a pobavit se, ale na klucích
bylo vidět, že se chtějí porvat o medaile. Zvláště, když se celý
turnaj drželi v první skupině. Proto chtěli bojovat o příčky
nejvyšší. První zápas jako již tradičně nastoupili proti týmu
Starý Lískovec a předvedli skvělý výkon. Vyhráli 1:0. V dru-
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hém zápase porazili Kahan a taky tým Chrlic. Zajistili si tím
účast ve finále společně s týmem Kahan. Z druhé skupiny se
do boje o první místo připojily týmy Obřan a Ivančic.
Finále již bylo plné nervózních momentů. První zápas
s Kahanem skončil remízou 1:1 po nešťastném gólu. Bylo
vidět, jak moc je to mrzí, a nechyběly ani slzičky. Další dva
zápasy kluci nepřestali bojovat, a v konečném součtu si
vybojovali druhé místo z dvaceti. Pro individuální ceny se
ještě vydali Ondřej Navrátil, dle pořadatelů nejlepší hráč
Tuřan, a Petr Havránek, který byl oceněn jako nejlepší
brankář celého turnaje. Ještě bych chtěl vyzdvihnout hráče Michala Literu za velkou obětavost pro tým.
Klukům k výsledkům pomohla vůle, soutěživý duch,
láska k fotbalu a samozřejmě rodiče. Bez jejich podpory
by se malí fotbalisti nemohli věnovat hře, která je tak baví
a stmeluje. Proto jim přejme co nejvíce úspěchů v dalším
životě, samozřejmě i v tom nefotbalovém.
Trenérský tým SK Tuřany

Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.
informuje
Končíme první tři měsíce roku 2017 a dá se říci, že to dopadlo, jak jsme si přáli a jak jsme se sami o to postarali. Plesy HALALI a Rybářů dopadly k jejich spokojenosti, příští
rok to zopakují. Nu a zábava TJ Holásky v sobotu a následně v neděli Tradiční dětský maškarní karneval proběhly ke
spokojenosti jak dospělých účastníků, tak hlavně dětí. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám s uspořádáním pomohli - úřadu MČ Brno-Tuřany za finanční pomoc,
dále panu Ing. Preislerovi – NOTA, panu Babákovi za hračky,
které dodal, ale také organizátorkám zábavy od paní Kubíčkové a v neposlední řadě i taneční skupině ze Slatiny, Xside
Dancers pod vedením slečny Wohlové. Oba dny obohatili
jejich svěřenci svým vystoupením, které se všem moc líbilo.
Nyní přichází další akce pořádané spolu s restaurací Orlovna, na něž odkazovaly
pozvánky v minulém čísle Listů. Informace
o akcích můžete zjistit i ve skřínce v průčelí budovy. Všechny srdečně zveme. Počasí se
lepší a brzy budeme moci využít i pobytu na
předzahrádce a dětském hřišti.
Cvičení rodičů s dětmi bývá hojně navštíveno, ale kapacita je a úterý dopoledne je ten správný čas, jak pro děti tak rodiče. Pondělky navečer jsou vyhrazeny pro
cvičení žen, určitě se vám cvičení budou líbit. Cvičení kulturistů je také hojně navštíveno, ale po domluvě se určitě najde řešení a najde se čas ke cvičení. Nikoho neodmítáme a problémy jsou od toho, ať se řeší.
Nejvíce je to nyní vidět u stolních tenistů,
nábor dětí se vydařil, za to děkujeme organizátorům, ale také těm mladým, kterým se

trénink líbí a chodí. Dny jsou úterý a pátek, od třetí hodiny do pěti.
Při psaní této zprávy již tři naše družstva z vyšších soutěží mistrovská utkání skončila. Jsou to družstva A, B a C. Dohrály soutěže velice úspěšně. A družstvo po vybojování postupu do III. ligy v této silné soutěži skončilo na pěkném 6.
místě. Naše B a C družstva hrála stejnou soutěž, a to Krajskou soutěž II., a proto nemohli hráči z C-družstva zaskakovat jako náhradníci v B-družstvu. To je vždy problém. Proto B-družstvo mělo za úkol z této soutěže postoupit výš, do
KS I. A to se jim povedlo. V sobotu 1. 4. hráli baráž o postup
proti Bystrci, Oltecu Brno a Lanžhotu. Postupovali dvě družstva. Našemu B-družstvu se zdařil postup z druhého místa,
první skončil Oltec Brno a budou hrát KS I. Byl to nevídaný
maraton ve stolním tenisu. Každý s každým. První utkání
začalo v 9,00 ráno a poslední utkání skončilo v 21,00 večer.
Baráž trvala 12 hodin a o postup se postarali tito hráči – Javůrek Martin, Javůrek Tomáš, Vičík Olda, Vysloužil Jan a nestárnoucí Sýkora Josef. Všem těmto hráčům patří náš velký
obdiv a uznání. C-družstvo také splnilo svůj cíl a udrželo se
ve své soutěži. Další naše družstva mají do skončení soutěže dvě až tři utkání. Již nezávisle na těchto výsledcích víme,
že sezona byla i pro ně úspěšná. Nikdo nesestupuje, ale naopak postupují do vyšších soutěží - naše E, F a G-družstvo.
V letních měsících proběhnou normální tréninky, což se
týká i našich mladých hráčů. Příští sezona začne v půlce
září. Omezení může nastat v době běžných oprav a údržby
na Orlovně. To bude vždy po dohodě a oznámení předem.
Již dnes jsou vidět úpravy tenisových kurtů a prostor v jejich okolí. O tom si povíme více v dalším čísle Listů.
Spolu s restaurací Orlovna Vás všechny zveme na pořádané akce, na odreagování se od denních problémů – tělocvična a restaurace jsou otevřeny všem a prostory okolo také.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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Studovat můžete v každém věku
Studium nemusí skončit v mládí získáním maturitního vysvědčení nebo výučního listu. Dnes mají možnost vzdělávat
se i lidé v seniorském věku. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům kvalitní využití volného času a příležitost i nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti. Masarykova univerzita organizuje kurzy U3V
již 27 let a je jednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího
věku v ČR. Díky studiu se mohou posluchači dozvědět o novinkách z nejrůznějších oborů. Obliba tohoto studia neustále stoupá a řady posluchačů U3V se každý rok rozšiřují. Využijte i Vy svůj volný čas, naplňte ho novými poznatky, vědomostmi a získejte nové přátele.
Srdcem Univerzity třetího věku MU je Všeobecně zaměřený kurz, který je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult MU a obsah má tedy víceoborový charakter. Studium je zakončeno slavnostní promocí, na níž získají účastníci kurzu osvědčení o absolvování.
Zájemci se mohou hlásit také do jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském
muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
(ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) a G.
J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem).
Nad rámec základního programu jsou pro posluchače
U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na
informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších.
Přednášky trvají hodinu a půl a konají se jednou za čtrnáct dní v období od října do května. Účastníkem programu U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného
pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018
stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2,
Brno) nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017. Další informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku MU včetně fotografií z nabízených aktivit najdete na
www.u3v.muni.cz.
Eliška Ostřížková

Brno se stále zlepšuje v třídění odpadů
Brno se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2016
občané Brna vytřídili a odevzdali k recyklaci více než 16,7
tis. t papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Meziroční nárůst tříděného sběru je v posledních dvou letech
přes 800 t každým rokem. Ukazuje se, že obyvatelům jiho14

moravské metropole není třídění odpadů a životní prostředí lhostejné.
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního
stylu obyvatel Brna. „Jak vyplývá z našich statistik, například na jednoho průměrného obyvatele města připadalo
v uplynulých třech letech kolem 26 kg vytříděného papíru.
To je o cca 5 kg více než ve srovnatelných velkých městech
nebo o 6 kg více ve srovnání s průměrem ČR. Co nás ale velmi těší, je zrychlující se nárůst vytříděných plastů. Zatímco
před čtyřmi léty se podařilo každému obyvateli Brna vytřídit pouze 3,5 kilogramu, za rok 2016 to už bylo 6,4 kilogramů. To je nárůst o 83 %.“, popsal ředitel společnosti SAKO
Brno Jiří Kratochvil.
Takové zlepšení souvisí podle něj zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů a s kvalitním
rozvíjejícím se systémem, který mohou občané Brna využívat. „Společnými silami s Magistrátem města Brna a Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. se dlouhodobě snažíme rozvíjet a zdokonalovat celý systém nakládání
jak s využitelnými složkami komunálních odpadů ve městě,
tak s ostatními odpady, které v našich domácnostech vznikají. V posledních třech letech jsme společné aktivity cíleně zaměřili na vzdělávání a propagaci správného nakládání
s odpady“ podotkl Jiří Kratochvil. V počátku byla samotná
kampaň v Brně zaměřena na podporu sběru tzv. směsných
plastů. Efekt změny systému se začal projevovat téměř okamžitě, což potvrzují pozitivní výsledky. Do té doby mohli
Brňané sbírat do žlutých kontejnerů pouze PET lahve, od
jara roku 2014 mohl každý obyvatel Brna třídit již veškeré plasty. Téma třídění směsných plastů v následujících letech nahradila propagace celého systému nakládání s odpady v Brně, resp. správné třídění všech odpadů.
V roce 2016 byla v Brně spuštěna další vlna kampaně
s cílem zvýšit množství vytříděných nápojových kartonů,
tedy použitých obalů od mléčných výrobků, džusů apod.
Kampaň samotná byla díky spolupráci se společností Tetra Pak Česká republika s.r.o. rozšířena o atraktivní soutěž pro všechny zaregistrované třídiče této komodity. Výsledky předčily očekávání – meziročně, proti roku 2015,
vzrostlo množství vytříděných nápojových kartonů v Brně
o 42 %. Přesněji, v roce 2015 bylo vytříděno necelých 77
tun nápojových kartonů. V roce 2016 to už bylo téměř 109
tun.
Pro mladou generaci funguje přímo v areálu společnosti SAKO vzdělávací centrum, kam ročně dochází tisíce
dětí, žáků a studentů.
Kromě rozsáhlé kampaně, která všem Brňákům ukazuje, jak správně odpad třídit, pořádá SAKO Brno také workshopy o třídění odpadu pro nekomerční subjekty zdarma.
Jejich účastníci se na nich mohou dozvědět, co se s odpadem z barevných kontejnerů děje, jak se třídí, zpracovává
a využívá. Na vlastní oči také mohou vidět práci na dotřiďovací lince odpadů.
Pro potřeby Brňanů byla vyvinuta unikátní aplikace pro
chytré telefony, která pomáhá lidem najít nejbližší kontej-
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nery na tříděný odpad. Aplikace umožňuje i velice rychlou
informovanost dispečinku svozu o přeplněné nádobě. Dispečer svozu může okamžitě reagovat, buď zařazením stanoviště do nejbližší svozové trasy, nebo v případně nepořádku,
zařazením do úklidové trasy.
Za dobrými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, také stále se zlepšující sběrný systém. Obyvatelé
města Brna mají k dispozici mimo 4,7 tis. barevných kontejnerů také jedinečnou síť sběrných středisek. Sběrné dvory, tedy
brněnská sběrná střediska, používají města a obce v celé ČR,
ale Brno má nejdostupnější síť ze všech. V současnosti mohou
obyvatelé města využívat celkem 37 takových středisek. Ve
většině z nich navíc probíhá nový projekt „RE-USE“, který má
za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Brňané tak mohou prodloužit život věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích.
„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám
všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů, které se dále recyklují. Jsme rádi, že
se nám systematická podpora vyplácí. Ještě máme spoustu
práce před sebou, abychom patřili mezi nejlepší v republice.“,
dodal Jiří Kratochvil.
Bc. Martin Brhel

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ
KONTEJNERŮ NA SKLO
SKLO
BÍLÉ

SKLO

SKLO

SMĚS

• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery
na sklo na celém území města Brna. Obnova bude dokončena
v dubnu, kdy z města zmizí většina starých zelených kontejnerů.
• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje
jeden kontejner se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který
umožňuje oddělené třídění bílého a barevného skla.
• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza
a optimalizace sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného
prostranství, pro kterou je klíčové snížení počtu kontejnerů za
současného zachování objemů jednotlivých nádob.
• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními
prostředky pouze v případech podzemních kontejnerů a skla
vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Od 1. dubna bude
všechny kontejnery vyvážet vlastními silami.
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Správce areálu Kaštanová
Hledáme posilu našeho týmu. Smyslem naší činnosti je od roku
2005 zlepšování úrovně bydlení a interiérů v ČR. Jelikož se v této vizi
chceme posunovat dále, hledáme člověka, který chce posouvat
sebe i lidi v okolí a má stejný cíl jako my – aby lidé bydleli a pracovali
v prostředí, které je z jejich pohledu dokonalé. K naplnění tohoto
cíle nám pomáhá projekt Kaštanová – centrum bydlení a designu
Co požadujeme
• vysoké pracovní nasazení
• výborné komunikační dovednosti
• smysl pro spolupráci – jsme tým a chceme jen týmové
hráče
• vysokou míru sebedisciplíny a samostatnosti
• komunikativnost a příjemné vystupování
• smysl pro detail a pořádek
• čistý trestní rejstřík
• nekuřák
Co budete dělat
• zajišťovat správu a údržbu nemovitostí – drobné opravy,
servis, údržba
• úklid vybraných prostor v rámci Centra
• zajišťovat letní a zimní údržbu venkovních prostor v rámci
areálu i mimo něj
• odečet měřičů energií
• spolupráce při revizích – spolupráce s asistentkou Kaštanová
• drobná údržba dle požadavků nájemců
• správa firemního vozového parku

OD KVĚTNA ROZŠIŘUJEME PRACOVNÍ DOBU:
STŘEDA - PÁTEK OD 12 DO 18 H, SOBOTA 9OD KVĚTNA TAKÉ NABÍZÍME TOČENOU

12 H.

ZMRZLINU ☺

Co nabízíme
• zajímavou stabilní práci na částečný pracovní úvazek,
vhodnou také pro aktivní důchodce
• práci na jedinečném projektu nejen v ČR
• přátelské zázemí mladé, dynamicky se rozvíjející firmy
• svobodu v osobním rozvoji a inovacích
• vstupní zaškolení
• pestrou, různorodou práci
• otevřený prostor pro vlastní invenci a iniciativu
• stabilní plat + motivace za dosažené výsledky
• mobilní telefon
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Prémiový èlen sítì

týden
Každý
ceny
akèní
Hasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 545 232 271
Otevøeno:
po-pá 6-18h, so 6-12h

šechn
mají v
..tam

o....

www.niagara.cz

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

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR V KOMÍNĚ
Cílem našich příměstských táborů je seznámit děti se základy sportů a netradičních
sportovních disciplín jako je beachvolejbal, skalní lezení, paddleboarding, badminton,
nohejbal, lakros, softball, nízké a vysoké lanové překážky, střelecké disciplíny, aquazorbing,
bubble sumo.
Novinky na letošní léto: Obří šipky, Spartan race, Kinbal.

Kdy: Tábory budou probíhat od pondělí do pátku od 8. 00 do 16. 00 hod. v těchto termínech:
I. termín: 10. 7. – 14. 7. 2017 i pro děti od 4 let
II. termín: 17. 7. - 21. 7. 2017 i pro děti od 4 let
III. termín: 24. 7. – 28. 7. 2017 i pro děti od 4 let

IV. termín: 31. 8. – 4. 8. 2017i pro děti od 4 let
V. termín: 7. 8. – 11. 8. 2017 i pro děti od 4 let
VI. termín: 14. 8. – 18. 8. 2017 i pro děti od 4 let

Malé děti mají upravený režim a oddělený program.

Kde: Areál oddílu Orel Komín, Kníničská 15, 624 00, Brno - Komín

Cena: 2 800 Kč
Tábory jsou určeny dětem od 4 do 15 let.

Telefon – Mgr. Pavel Svačina – 737 805 252
Více informací na – info@outdoorwave.cz
www.outdoorwave.cz

LEVNÉ OBLEKY
DÁMSKÁ & PÁNSKÁ MÓDA
- obleky a saka všech velikostí
- pánské a dámské jarní bundy
- kalhoty, opasky

ČISTÍRNA ODĚVŮ
tel: 777 739 807, Tuřany,Podlipná 22
Po - Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-11:00 hod.
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BADATELSKÝ SPOLEK

MČ BRNO-TUŘANY

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BRNO-TUŘANY

VÁS SRDEČNĚ ZVOU DO KULTURNĚ - SPOLEČENSKÉHO CENTRA

NA VÝSTAVU

BOHOSLUŽEBNÁ ROUCHA
a

SPRÁVCOVÉ TUŘANSKÉ FARNOSTI
30. 3. – 30. 6. 2017
VÝSTAVA BUDE PŘÍSTUPNÁ KAŽDÝ ČTVRTEK OD 11 DO 18 HOD.

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 5. 6. 2017. 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.
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