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Oheň postupně polyká další část domu, kbelíky s vodou 
rozhodně nestačí. Konečně přijíždí pomoc. Hasiči na koňské 
stříkačce. Dnes už si asi málokdo dokáže představit, že se při 
boji s ohněm koncem 19. století museli lidé spolehnout na 
takový povoz. Není divu, že později už děkovali za parní stří-
kačku.

Co všechno zachraňovalo naše předky a  co pomáhá 
s žhnoucím živlem současné generaci, předvedou nejen kro-
titelé ohně z Brněnských Ivanovic, ale i z celého kraje

7. KVĚTNA  2016
NA PRVNÍ TUŘANSKÉ HASIČSKÉ POUTI.

Tu zahájí v 10 hodin průvod městskou částí. „Kolik přesně 
se průvodů zúčastní hasičů zatím nevím. Pozvali jsme kole-
gy i s technikou z celého kraje,“ uvedla organizátorka akce 
Zdeňka Jandová. Chybět ale nebudou ani profesionální ha-
siči. „Divácky vděčné je přivazování lidí a slaňovaní s nimi, 
tak třeba nám něco takového předvedou,“ doplňuje Jando-
vá, která celou akci připravuje s dvacítkou lidí už půl roku.  

 
 
 
 
 
 
Poutí, která povede také do kostela Panny Marie v trní, osla-
ví hasiči svátek jejich patrona, svatého Floriána.

Podobných průvodů se účastnila Zdeňka Jandová na Slo-
vensku a ve Křtinách a nadchlo ji, jaký byl o ně zájem. „Při-
jeli na ně nejen hasiči, ale i  jejich rodinní příslušníci a  lidé 
z okolí,“ vyjmenovává.

Ani na tuřanské pouti se prý rozhodně nikdo nudit nebude. 
Kromě techniky a praporů totiž hasiči také ukážou, jak se zapotí 
při akci. A zapojí i nejmladší. „Předvedou nám požární útoky, za-
tančí, ale i zahrají divadlo. Třeba kolegové z Kobeřic na Vyškov-
sku nacvičují úplně novou scénku. Naposledy bravurně před-
vedli, jak by se děti neměly chovat v lese, aby nezpůsobily po-
žár,“ dodává Jandová, která sama vede kroužek 12 mladých ha-
sičů, se kterými připravuje zase taneční vystoupení.

Důležité ale taky je, že se dob-
rovolní hasiči z  různých míst po-
znají navzájem. „Většinou se po-
tkáváme při práci, to jde ale o vte-
řiny, na kamarádění není čas. Toto 
by měla být taková oddychová 
akce, kde se setkáme, poznáme 
se a  budeme se trochu víc dru-
žit, protože ono to z  toho hasič-
ského života vymizelo a je to po-
třeba obnovovat,“ uzavírá celou 
pozvánku starostka hasičů z  Br-
něnských Ivanovic, která se těší 
na velkou účast. Ty nejmenší ná-
vštěvníky láká organizátorka ješ-
tě na soutěže a skácí hrad. „Teď už 
jen aby vyšlo počasí,“ přeje si.

Iva Vodáková
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INFORMACE Z RADNICE

Ze starostova šuplíku

Vážení spoluobčané, spolu s prodlužujícími se dny a tep-
lejším počasím ožívá nejen příroda, ale i dění na radnici. Ne 
že by se před tím nic nedělo, ale mimo jiné připravujeme 
i řadu nových akcí.

Než se však pustím do našich plánů a vizí, chtěl bych se 
omluvit za opožděné vydání minulého čísla Listů. Zatím se 
nám dařilo dodržovat pravidlo jednoho měsíce od uzávěr-
ky po distribuci. Výrobu zpravodaje připravují spolu s námi 
studenti střední školy. Při plánování jsme zapomněli na jar-
ní prázdniny, což se projevilo přerušením celého procesu pří-
pravy. To mělo vliv i na plánovanou distribuci a celkově se 
tak vydání o tři týdny zpozdilo. Věřím, že tohle malé klopýt-
nutí nezastíní jinak dobrou práci informační komise a celko-
vě zlepšenou úroveň zpravodaje.

Vedení radnice se snaží zařídit vybudování kanalizace ve 
Dvorskách. Připravený projekt, který ležel nečinně na radni-
ci celé minulé volební období, jsme „oprášili“ a začali poža-
dovat po městu Brnu jeho realizaci. Zpočátku jsme naráželi 
na zeď neochoty vzhledem k nedávno dokončené kanalizaci 
v Tuřanech. Přesto se nám podařilo tento projekt zařadit do 
balíku rekonstrukcí v rámci města Brna. Začali jsme s aktuali-
zací projektu, což stojí nemalé peníze. Vše začalo běžet podle 
plánu, ale nyní bohužel stojíme před zásadním problémem. 
Od začátku letošního roku platí novela silničního zákona, 
která neumožňuje umístění splaškové a  dešťové kanaliza-
ce do krajské komunikace. Díky nekvalitní práci našich po-
slanců je tak prakticky znemožněno budování kanalizací ve 
většině obcí v ČR. Jedinou šancí je opětovná změna zákona. 
Toto zjištění bylo natolik závažné, že jsem neváhal a okam- 
žitě začal jednat s redaktory z České televize. Výsledkem byla 
reportáž v hlavní zpravodajské relaci, která se tímto problé-
mem zabývala. Věřím, že i díky zájmu novinářů se podaří celý 
legislativní proces urychlit a občané Dvorsk se nakonec ka-
nalizace dočkají.

V  polovině května plánujeme besedu s  občany Holásek 
o budoucím rozvoji této místní části. Rekonstrukce ulice Po-
žární a Na návsi, revitalizace Holáseckých jezer, domy s pe-
čovatelskou službou v  lokalitě U  potoka. Tato i  další téma-
ta s vámi rádi prodiskutujeme, protože nás zajímají vaše ná-
zory.

Letošní dětský den se bude konat 4.  června  2016 opět 
na sokolovně. Tentokrát však v naprosto jiné podobě. Akce 
bude podstatně menší, komornější, ale především pro děti 
naší městské části. Poslední ročníky přerostly v monstrózní 
akci pro téměř celé Brno a v tomto duchu dále pokračovat 
nechceme.

Na 18. června připravujeme na nádvoří radnice hudební vy-
stoupení kapely Shadow Quartet. Jak si můžete na jejich we-
bových stránkách přečíst: „Tato naprosto jedinečná formace hu-
debníků vznikla ke konci 90.let jako reakce na stávající tvář kla-
sické hudby. Záměrem tohoto seskupení je tedy interpretace 
klasické hudby v netradičních úpravách. V širokém repertoáru 
této kapely dále nechybí hudba filmová, muzikálová a populár-
ní“. O podrobnostech této akce budete včas informováni.

Jednou z větších akcí, které se radnice snaží uvést v život, 
je letní kino v Tuřanech. Mnozí z vás si vzpomenou na dobu, 
kdy zde letní kino bývalo a patřilo k příjemnému zpestření 
života v obci. V současné době jednáme o podmínkách pro-
vozování a financování. Zatím je vše na dobré cestě a před-
pokládáme, že by se mohlo promítat na nádvoří radnice kaž-
dý srpnový pátek.

Intenzivně se také věnujeme přípravě druhého ročníku 
Slavností tuřanského zelí. Chystáme bohatý program a snad 
již teď mohu prozradit, že se můžete těšit například i na vy-
stoupení kapely Yo Yo Band. Do diářů si tentokrát vyznačte 
datum 17. 9. 2016 a vyhraďte si na slavnosti opět celý den.

Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
 
Rada na 32. schůzi dne 18. 1. 2016:

- schválila žádosti škol o  finanční prostředky z  úrovně Od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna,
- navrhla Radě města Brna přiznání mimořádné odměny ře-
ditelce Jaroslavě Foltánové za zajištění rozšířeného prázdni-
nového provozu mateřské školy Holásecká z důvodu probí-
hající rekonstrukce v mateřské škole U Lípy Svobody,
- souhlasila se zapojením ZŠ Měšťanská 21 do projektu Po-
skytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve 
školách z prostředků OP PMP v JMK,
- souhlasila s  předložením Žádosti o  ponechání finančních 
prostředků na rekonstrukci Knihovny Jiřího Mahena Radě 
města Brna,
- navrhla Zastupitelstvu změnu stávajícího znění obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regula-
ci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a re-
stauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku,
- schválila žádost o  povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les na 1 ks borovice lesní rostoucí na pozemku p.č. 513 
k.ú. Tuřany,
- schválila Ing. Luďka Simonidese, IČO 63377586, 
Bzenecká 13, Brno k provádění ročních kontrol zařízení dět-
ských hřišť na území MČ Brno-Tuřany za cenu 16 000 Kč za rok,

Veřejné zasedání zastupitelstva 
MČ Brno-Tuřany 23. 6. 2016 
v 18 hodin na radnici
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- souhlasila s navrhovaným Provozním 
řádem tělocvičny Měšťanská,
- vzala na vědomí dopis Ing. Antoní-
na Tesaříka z  KÚ JmK ohledně koordi-
nace územně plánovací činnosti a po-
žádala o zapracování do zadání územ-
ní studie,
- souhlasila s cenovou nabídkou na ba-
teriový podlahový mycí stroj BD 50/50 
C Classic Bp od společnosti KÄRCHER 
za 84 579 Kč a s cenovou nabídkou spo-
lečnosti Clarima s.r.o. na čisticí a úklido-
vé prostředky v ceně 15 127 Kč pro no-
vostavbu tělocvičny,
- souhlasila s  cenovými nabídkami na 
vybavení tělocvičny na ulici Měšťan-
ské od společnosti Badminton-sport.
cz, Ing. Marcela Jelínková, U  Potoka 
313, 664 51 Kobylnice pro badmin-
ton v  ceně 20 384 Kč a  od společnos-
ti Global sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, 
739 11, Frýdlant nad Ostravicí, na vyba-
vení nářadím v ceně 185 754 Kč,
- souhlasila s  cenovou nabídkou Ing. 
arch. Petra Blažka na doplnění pro-
jektové dokumentace zateplení fasá-
dy MŠ U Lípy Svobody dle požadavků 
MMB, oddělení implementace, v  ceně 
16 200 Kč,
- souhlasila s  vydáním kolaudačního 
souhlasu na stavbu nazvanou: „Rekon-
strukce přejezdové konstrukce v  km 
6,006 (P7179) trati Brno – Přerov“,
- schválila cenovou kalkulaci společ-
nosti Aquatis a.s. na aktualizaci pro-
jektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí Kanalizace Dvorska za cenu 
196 504 Kč,
- vzala na vědomí cenovou nabídku 
Ing. arch. Pavla Pekára na vypracování 
studie prostoru dvora radnice v  ceně 
36 000 Kč a  odkládá rozhodnutí o  na-
bídce do doby navýšení finančních 
prostředků v rozpočtové položce,
- schválila nabídku pana Davida Po-
lavky podnikajícího pod obchod-
ním označením Caffemat, Kšírova 223, 
Brno, a to ve verzi flexi na provozování 
nápojových automatů v  tělocvičně na 
Měšťanské,
- uložila úřadu provést průzkum trhu 
k  podání nabídek na akci Následná 
péče o skladebné části ÚSES - Ráječek 
poptáním u  tří dodavatelů, za použi-
tí standardních vyzývacích podmínek, 
přičemž uložila oslovit tyto dodavatele:

1. Karel Zeman, IČ: 62095773, 
Černého 818/39, 635 00 Brno,
2. Kaisler s.r.o., IČ: 25523406, Měřičko-
va 1447/48, 621 00 Brno,
3. Služby Minks s.r.o., IČ: 29361796, 
Haškova 153/17, 638 00 Brno.

Rada na 33. schůzi dne 1. 2. 2016:
- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit 
s realizací zastavovací studie pozemku 
p.č. 3753/1 k.ú. Tuřany,
- souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. 3. 2016 na budově úřadu u pří-
ležitosti 57. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci Tibetu,
- schválila kalkulaci cen za odběr elek-
třiny ze sítě veřejného osvětlení Sokol-
nická - radar a pro hlásiče místního roz-
hlasu,
- jmenovala novými členy komise in-
formační Lenku Odehnalovou a Ivu Vo-
dákovou,
- schválila cenovou nabídku pro mobil-
ní aplikaci Česká obec,
- schválila uzavření smlouvy o  nájmu 
prostor za účelem provozování nápo-
jového a potravinového automatu,
- schválila text vzorové nájemní smlou-
vy k  užívání sportovní haly na adrese 
Měšťanská 23,
- nedoporučila zřízení věcného břeme-
ne cesty na pozemcích p.č. 488 a  p.č. 
681 v k.ú. Dvorska společnosti KOMA-
XIT CZ s.r.o.,
- schválila povolení nezbytné cesty 
přes pozemek p.č. 681 v  k.ú. Dvorska, 
k budově, zemědělské stavbě, stojící na 
pozemku p.č. 687 v k.ú. Dvorska,
- schválila nabídku společnosti K.V.H 
spol. s  r.o., Pratecká 4, 620 00 Brno na 
realizaci systému digitálních videote-
lefonů pro mateřské školy MŠ Holásec-
ká, MŠ Holásecká- budova Zapletalova 
a MŠ V Aleji.

Rada na 34. schůzi dne 15. 2. 2016:
- udělila záštitu starosty městské čás-
ti Brno-Tuřany Růženě Jobové nad akcí 
Regionální výstava vín konané dne 
19. 11. 2016,
- doporučila Zastupitelstvu neschválit 
poskytnutí návratné finanční výpomo-
ci TJ Brno, Dvorska, Vlčkova 2a, 620 00 
Brno, ve výši 200 000 Kč,
- vzala na vědomí stanovisko k zajištění 
bezpečnosti žáků ZŠ Měšťanská vypra-

cované Bc. Jaroslavem Kociánem a po-
věřila starostu k dalšímu jednání o za-
bezpečení budov s vedením školy,
- doporučila Zastupitelstvu schválit 
program „Provoz subjektů podporují-
cích tělovýchovné a sportovní aktivity“,
- vzala na vědomí podnět Čistých Tu-
řan, z.s. ve věci zjednání nápravy zá-
vadného stavu v lokalitě Holásecká je-
zera a uložila úřadu vyzvat Základní or-
ganizaci Českého zahrádkářského sva-
zu Brno U  jezer k  urychlenému řešení 
této situace,
- schválila uzavření smlouvy o  dílo na 
dodávku a montáž systému digitálních 
domovních video telefonů v  prostoru 
mateřských škol,
- požaduje zpracování 4. varianty Re-
gulačního plánu V Aleji tak, jak prezen-
toval náměstek primátora Mgr. Martin 
Ander na veřejné prezentaci RP dne 
18.  10.  2015 na Orlovně. Návrh RP by 
byl postaven na zástavbě rodinnými 
domy s doplněním plochy pro občan-
skou vybavenost.
- souhlasila s  vypracováním prově-
řovací studie umístění přechodu pro 
chodce na ulici Rolencovu do prostoru 
před základní školu Požární 1 a na uli-
ci Sokolnické v prostoru zastávky MHD 
U Konvice, Ing. Jiřím Šerkem za celko-
vou cenu 50 820 Kč,
- schválila nabídku firmy B-Monte s.r.o. 
na dodávku a  montáž venkovních ža-
luzií na okna pobytových místností 
v budově MŠ na ulici Holásecká v ceně 
146 952 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o bezplat-
ném užívání sportovní haly Základní 
školou Měšťanská,
- svěřila starostovi městské části roz-
hodování o uzavírání nájemních smluv 
k  užívání sportovní haly na ulici Měš-
ťanská 23,
- souhlasila s umístěním stavby „Opra-
va oplocení skladu stavebních materiá-
lů a stanoviště autodopravy“ stavební-
ka Recykl Brno, s.r.o. na pozemcích p.č. 
250/1 a 250/84 v k.ú. Brněnské Ivano-
vice, územním souhlasem, a to za pod-
mínky, že oplocení nezasáhne žádnou 
svou částí (ani podzemní) do sousedí-
cích pozemků ve vlastnictví statutární-
ho města Brna,
- souhlasila s  odstraněním stavby tra-
sového uzávěru plynovodu stojícího 
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na pozemku p.č. 3610 v k.ú. Tuřany,
- souhlasila s umístěním stavby územ-
ním souhlasem spočívající v  pokládce 
sdělovacích vedení v rámci akce nazva-
né „VPI Brno, Jahodová 494, Swietel-
sky“ na pozemcích p.č. 250/2 a p.č. 254 
vše v k.ú. Brněnské Ivanovice,
- požaduje po odboru stavebním zahá-
jení kontrol kanalizace v  oblasti holá-
seckých jezer i zahrádek v okolí,
- uložila úřadu zajistit cenovou nabídku 
na zpracování studie vytápění ZŠ Měš-
ťanská od společnosti MIX MAX ENER-
GETIKA.

Rada na 35. schůzi dne 7. 3. 2016:
- dle Statutu komisí Rady městské 
části Brno-Tuřany odvolala z  funk-
ce člena Komise výstavby a  rozvoje 
Ing. Miroslava Dorazila a  jmenovala 
nového člena Ing. Ladislava Špondra,
- vzala na vědomí novelu obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města 
Brna č. 1/2014, která zakazuje pro-
vozování všech sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, a nenavrhu-
je jinou změnu předmětné vyhlášky,
- souhlasila s  návrhem licenční 
smlouvy o  provozování hudebních 
děl provozovaných na plese MČ Br-
no-Tuřany,
- schválila nabídku společnosti Služ-
by Minks s.r.o. na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu „Následná péče 
o  skladebné části ÚSES  – část regi-
onálního biocentra Ráječek“ v  ceně 
110 000 Kč, a to z důvodu nejnižší na-
bídkové ceny,
- souhlasila s umístěním stavby „Brno, 
Kaštanová, DTS, NNk, SALTO“ na po-
zemku p.č. 50/1 v  k.ú. Brněnské Iva-
novice,
- souhlasila s  umístěním stavby „Op-
tická trasa Faster CZ – Tovární, Brno“ 
v k.ú. Tuřany při ulici Roviny a Tovární,
- souhlasila s  výsadbou plantáže 
rychle rostoucích dřevin o  ploše cca 
2 ha v lokalitě Černovické skládky, na 
pozemku p.č. 228/1, 229 a 233 k.ú. Br-
něnské Ivanovice, které jsou ve vlast-
nictví statutárního města Brna. Vý-
sadbu plantáže provedou Lesy města 
Brna v termínu březen – květen 2016,
- uložila úřadu připravit výběrové ří-
zení na aktualizaci projektové doku-
mentace na nástavbu a rozšíření škol-

ní jídelny v budově základní školy na 
ulici Měšťanské a  požaduje oslovit 
tyto zpracovatele projektové doku-
mentace:
• Atelier dap, s.r.o.: Ing. arch. Broni-
slav Sedláček, Bohuslava Martinů 
35, 602 00 Brno
• PEND a.s., Ing.arch. Petr Blažek, Vo-
janova 1, 615 00 Brno
• P.P.Architects s.r.o., Ing.arch. Pavel 
Pekár, Horova 38b, 616 00 Brno
Podmínky výběrového řízení pro dal-
ší zájemce budou zveřejněny na we-
bových stránkách MČ.
- uložila úřadu připravit výběrové ří-
zení na II. etapu rekonstrukce NN 
v  budově ZŠ Měšťanská, (I. a  II. NP) 
a požaduje oslovit tyto zhotovitele:
• Karel Pospíšil, Palackého 22, Holešov
• Stavimal s.r.o., Viničné Šumice
• S-Triplet s.r.o., Myslbekova 1, Brno
Podmínky výběrového řízení pro dal-
ší zájemce budou zveřejněny na we-
bových stránkách MČ.
- schválila nabídku společnosti MIX-
MAX ENERGETIKA s.r.o. na vypracová-
ní Studie optimalizace provozu sou-
stavy ÚT a tepelného zdroje ZŠ Měš-
ťanská v ceně 44 407 Kč,
- schválila nabídku Truhlářství Mar-
tin Pernes na zhotovení psacího sto-
lu, včetně zásuvkového kontejneru 
a 2 ks skříní za cenu celkem 18 271 Kč 
do tělocvičny,
- schválila nabídku Pavla Pešky, ad-
resa provozovny Pratecká 892/12a, 
Brno, na zhotovení 2 ks mříží na ven-
kovní požární žebřík na budově tělo-
cvičny na ulici Měšťanské za cenu cel-
kem 3 509 Kč,
- uložila úřadu požádat investiční od-
bor MMB o  zpracování investičního 
záměru na zateplení fasády na budo-
vě mateřské školy na ulici U Lípy Svo-
body,
- souhlasila s  uzavřením dohody 
o  spolupráci s  Fakultou architektury 
VUT v  Brně ohledně urbanisticko-ar-
chitektonické studie revitalizace cen-
tra MČ,
- schválila Sazebník úhrad nákladů za 
poskytování informací pro rok 2016,
- schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností SITEL, spol. s r.o. na rozší-
ření elektronické zabezpečovací sig-
nalizace pro novou pobočku Knihov-

ny Jiřího Mahena v ceně 31606 Kč,
- souhlasila s uzavřením memoranda 
o spolupráci s FC Zbrojovka Brno a. s.
- vzala na vědomí písemný pod-
nět opozičních zastupitelů ze dne 
21. 2. 2016 s tím, aby se s jednotlivý-
mi podněty seznámili členové komi-
sí Rady. S případnými připomínkami, 
návrhy a náměty ze strany komisí se 
Rada bude následně zabývat.

Zastupitelstvo na 9. schůzi dne 
25. 2. 2016:
- schválilo program „Provoz subjektů 
podporujících tělovýchovné a sportov-
ní aktivity“,
- navrhlo změnu přílohy obecně závaz-
né vyhlášky statutárního města Brna č. 
12/2011, o  regulaci veřejné produkce 
hudby v pohostinských zařízeních a re-
stauračních zahrádkách, za účelem za-
bezpečení místních záležitostí veřejné-
ho pořádku,
- neschválilo poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci TJ Brno, Dvorska, Vlč-
kova 2a, 620 00 Brno,
- nesouhlasilo s  realizací Zastavovací 
studie pozemku p.č. 3753/1, k.ú. Tuřany,
- doporučilo prodej zbylé části pozem-
ku p.č. 250/71 v  k.ú. Brněnské Ivanovi-
ce, a  to společnosti RECYKL Brno s.r.o., 
IČ: 04192711,
- doporučilo prodej části pozemku 
p.č. 250/71 (podle pracovní verze GP 
č. 1127-96/2015 označené jako poze-
mek p.č. 250/156) v  k.ú. Brněnské Iva-
novice, a  to společnosti MARSTON-CZ, 
s.r.o. a doporučuje prodej pozemku p.č. 
250/128 v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to 
společnosti MARSTON-CZ, s.r.o., za pod-
mínky nabytí vlastnického práva k  bu-
dově bez čísla popisného nebo evidenč-
ního stojící na dotčeném pozemku.
- nedoporučilo prodej části pozemku 
p.č. 2135/33 v k.ú. Tuřany.
- doporučilo využití předkupního prá-
va k pozemku p.č. 4640 v k.ú. Tuřany pro 
VPS 47/06-I/9 a  nevyužívá předkupní 
právo k pozemku p.č. 4640 v k.ú. Tuřa-
ny pro VPS 47/06-I/9, a to postupem dle 
čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu města Brna 
z prostředků MČ Brno-Tuřany,
- doporučilo směnu části pozemku p.č. 
1316/5 za část pozemku p.č. 1316/1 
a  malou část pozemku p.č. 971/1, vše 
v k.ú. Brněnské Ivanovice.

INFORMACE Z RADNICE
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Poplatek za komunální odpad
Splatnost do 31. 5. 2016
základní sazba 670 Kč
snížená sazba 500 Kč

Možnosti úhrady poplatku
1. bezhotovostním převodem:
 na účet: 111220022/0800
 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
 konstantní symbol: 1318
2. v hotovosti:
 a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova A,po celý rok 
 b) od března do května pokladna MMB, 
 Malinovského nám. 3, přízemí
 pokladní hodiny
 Po 8.00–12.00 13.00–17.00
 Út 8.00–12.00 13.00–14.30
 St 8.00–12.00 13.00–17.00
 Čt 8.00–12.00 13.00–14.00
 Pá 8.00–12.00
3. poštovní poukázkou:
 variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
 Složenky možno vyzvednout na podatelnách úřadů  
 městských částí nebo kontaktních místech MMB.

Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce, 
který je povinen správci poplatku písemně oznámit 
jména a data narození osob, za které poplatek odvádí (lze 
i elektronicky na webové stránce www.brno.cz/odpady).  
Telefony: 542 174 304 -315, 318 - 3 22 e- mail: 
odpady@brno.cz

INFORMACE Z RADNICE



6

Velký úspěch naší žákyně
V měsíci lednu se v odděleních škol-

ní družiny konala základní kola soutěže 
SUPERSTAR ŠD.

V  obvodním kole, které se konalo 
23. 2. 2016 na ZŠ Kneslova, nás repre-
zentovaly dvě dívky, Zuzana Gehrin-
gerová ze 3. A a Karolína Pavelková ze 
4. A. Konkurence byla veliká, na soutě-
ži se sešlo téměř 40 zpěváků a zpěva-
ček. Karolína s písní Vítr to ví soutěž 
vyhrála.

Oběma dívkám děkujeme za repre-
zentaci školy a přejeme hodně dalších 
úspěchů.

Renata Vlčková

Noc s Andersenem na 
základní škole

Rok se s rokem sešel a paní učitelky té-
měř se 100 dětmi z 1. stupně se opět se-
šly na budovách Dvorecká a Požární. Ptá-
te se proč? Na mnoha školách a v knihov-
nách se 1. dubna konala Noc s Anderse-
nem, akce na podporu dětského čtenář-
ství. A tak si milovníci knížek a pohádek 
přišli prožít příběh „Malá mořská víla“, 
který v letošním roce slaví 180. výročí.

Večer byl plný soutěží a  úkolů. Děti 
například v  ploutvích překonávaly pře-
kážky, jako by byly pod mořskou hladi-
nou, z  igelitových tašek, izolep a toalet-
ního papíru si vytvářely modely na „krá-
lovský ples“ nebo hrály divadlo. Pohád-
kový večer jsme uzavírali zhlédnutím fil-
mové verze pohádky, která shodou okol-

ností letos slaví 40. výročí. Pak paní uči-
telky děti uložily do spacáků k zaslouže-
nému spánku.

Za vynaložené úsilí se ráno dostalo 
dětem zasloužené odměny. Za pěknou 
práci obdržely do každého ročníku jed-
nu knížku, dále každý získal pamětní list 
se svým jménem a také sladkou odmě-
nu, kterou si ale musely samy najít na zá-
kladě získávaných indicií ze splněných 
úkolů.

Noc s  Andersenem se vydařila, děti 
odcházely domů plné zážitků a my věří-
me, že tento večer je pro ně zároveň mo-
tivací k tomu, aby knihu braly jako zába-
vu a příjemně strávený čas.

Jana Hradská,
Simona Klimešová

Pobyt 1.B na jezírku 
v Soběšicích

Vše začalo v listopadu 2015, kdy byla 
třída 1.B oslovena k účasti na výukovém 

pobytu v centru Lipka - Jezírko v Sobě-
šicích. Pobyt byl díky projektu EU celý 
zdarma a  zahrnoval ubytování, stra-
vu i program vedený zkušenými lekto-
ry. Všichni rodiče i děti řekli jednohlasně 
ANO, a  tak začalo pomalé odpočítává-
ní dnů s velkým očekáváním, až nasta-
ne termín pobytu, tedy 22. – 25. 2. 2016. 
Jak se říká… čas uplynul jako voda!

Obě cesty žáci s  paní učitelkou ab-
solvovali autobusem MHD, zavaza-
dla tam odvezl pan Mlýnek a zpět paní 
Odehnalová. Na místě děti přivítaly dvě 
sympatické lektorky, Katka a Světla.

Tématem čtyřdenního pobytu byl 
Zakletý les. Vládl v něm zlý Mrakožrout, 
kvůli kterému v lese nebyla skoro žád-
ná voda. Stromy usychaly, zvířátka se 
z  lesa stěhovala pryč. Jen ta nejsta-
tečnější zůstala, aby s  Mrakožroutem 
bojovala. A  tak se děti staly jejich po-
mocníky! Postupně se seznámily s ve-
verkou, sojkou a  jezevcem. Plnily těž-
ké úkoly a  pomáhaly oslabovat Mra-
kožroutovu moc. Děti se naučily po-
rozumět řeči zvířat, samy si ke svačině 

ŠKOLSTVÍ
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upekly dalamánky a připravily různé druhy pomazánek. Po-
zorovaly také pod mikroskopy živočichy, které nejdříve na-
sbíraly v lese do nádobek s lupou, hrály na netradiční hudeb-
ní nástroje. Každý den vždy po skončení programu vyrážely 
děti s paní učitelkou na procházky po okolí Jezírka, prošly si 
naučnou stezku, navštívily v areálu lanové centrum, mrave-
niště i temný les. Na památku si děti vyrobily strom - ze sa-
motvrdnoucí hmoty kmen a z papíru listí nebo jehličí.

Na poslední den se děti těšily nejvíce! Věděly totiž, že musí 
konečně přemoct zlého Mrakožrouta. Povedlo se! Za splně-
né úkoly nasbíraly dostatek vody, která jim umožnila vysadit 
nový les. Zvířata se tak mohla vrátit zpět do svého domova 
a dále spokojeně žít.

Pobyt se velice vydařil a třídě 1.B zůstanou na tento pobyt 
samé krásné vzpomínky!

Barbora Vaverková, TU 1.B

Lyžování v Olešnici

Třetí únorový týden jezdili naši malí lyžaři ze 3., 4. a 5. tříd 
každý den do nedalekého ski areálu v  Olešnici na Moravě. 
Přes 70 přihlášených dětí bylo podle výkonnosti rozděleno 
do 8 lyžařských družstev a  1 družstva snowboardistů. Pod 
vedením zkušených lyžařských instruktorů se děti celý týden 
zdokonalovaly ve svém lyžařském umění a  pilně trénova-
ly oblouky smýkané i carvingové. Úplní začátečníci na kon-
ci kurzu již zvládli vyjet a sjet celý „velký“ svah v Olešnici. To 
bylo radosti!

Přestože malým lyžařům počasí moc nepřálo, chvílemi 
sněžilo či pršelo, sníh byl často mokrý a těžký, nic je nemohlo 
od radosti z lyžování odradit. Do Brna se vraceli mokří, una-
vení, ale spokojení. A už nyní se těší na další zážitky na lyžích 
a snowboardu.

Renata Vlčková

Nepořádek u školy na Měšťanské je 
minulostí

Ustupující zima přinesla ne zrovna pěkný pohled na oko-
lí školní budovy na Měšťanské. Nejen u školy, ale i v přileh-
lých ulicích začaly jakoby „růst a kvést“ odpadky. Pohled sko-
ro nevěřící… Asi si obyvatelé této městské části všimli. Ale 
nebyli sami. Nehezká cesta do školy upoutala procházející 
učitele i žáky. A byla to 6. B, která pod vedením své paní uči-
telky třídní Leony Patlokové přišla s návrhem, že ukončí tuto 
nehezkou podívanou. A tak se poslední únorový pátek v pyt-
lích ocitly nejen slupky od banánů, kelímky od jogurtů, zlá-
mané psací potřeby, papíry, jízdenky MHD, ale také kusy sta-

rého železa, plasty, krabice od pracích prášků a řada odhoze-
ných věcí. Stačila hodina intenzivního sbírání, chuť do práce 
a při ohlédnutí zpět pocit dobře vykonané práce. Všem šes-
ťákům i jejich paní učitelce patří velký dík.

A protože se za uplynulý měsíc tak trochu ulice v okolí ško-
ly opět lehce „zaplnily“, v pátek 1. 4. 2016 si zásluhy o čistotu 
ulic připsali kluci z 6. C se svým panem učitelem třídním Rad-
kem Talafou a  jedinou dívkou, která jim nejen ve škole, ve 
fotbale, ale i ve sbírání odpadků zdatně sekundovala.

Nezbývá, než si přát, aby naši mladší žáci vzbudili zájem 
o pořádek u svých starších spolužáků, ale možná i u někte-
rých spoluobčanů.

Božena Küfhaberová
ředitelka

1. Společenský ples MŠ
Nové prostory mateřské školy si prošly první velkou zatěž-

kávací zkouškou. Po pečlivých a náročných přípravách nastal 
den, který se zapsal do historie Mateřské školy Brno, U Lípy 
Svobody 3, p.o. a  tím byl 11.  3.  2016,1. Společenský ples“. 
Akce byla uspořádána pro rodiče s dětmi v prostorách první-
ho nadzemního podlaží. Aby se ples vydařil, bylo potřeba za-
jistit občerstvení, tombolu pro děti, hudbu a výzdobu. O ob-
čerstvení a tombolu pro děti se s ochotou a radostí postara-
li rodiče a dětem tak vykouzlili úsměv na tváři. Hudbu, vý-
zdobu prostor a celkovou organizaci zařídila mateřská ško-
la a vytvořila příjemný podtext celé akce. Dresscode pozd-
ního odpoledne bylo přijít ve společenském oblečení a tak 
se místností nesla atmosféra elegance, a to nejen rodičů, ale 
i  jejich malých tanečníků. Po slavnostním zahájení byl ne-
jen pro malé, ale i velké připraven program plný her, taneč-
ků a soutěží doprovázen zreprodukovanou hudbou DJ Luka. 
Aby si i rodiče přišli na své, předvedli malým elegánům ta-
nec v podobě polky a valčíku. Ples byl završen dlouho očeká-
vanou tombolou, kdy si každé dítě odneslo milé překvape-
ní. Celá akce se velmi vydařila díky spolupráci rodičů, nadše-

ŠKOLSTVÍ



8

ných dětí a zapálených učitelek a věříme, že to nebyl posled-
ní ples, ale začátek nové tradice mateřské školy.

Další události, na kterých se podíleli nejen učitelky, ale i ro-
diče, byly „Bubu den“ spojený s dlabáním dýní a stezkou od-
vahy, Vánoční dílničky, kde si rodiče s dětmi vyráběli vánoč-
ní svícny a  ozdobnou baňku na vánoční stromeček. Ostat-
ní akce byly pořádané v mateřské škole jako součást dopo-
ledního programu. Děti zažívaly veselé chvíle při pozorová-
ní divadla Úsměv, chvíle napětí při návštěvě Mikuláše, andě-
la a čerta, zkusily, jaké je to být v kůži princezen, pirátů, spi-
dermanů a jiných postav při školkovém karnevalu, pozoro-

valy umění žonglování a jiných kousků při návštěvě kejklíře 
a zhlédly představení lidových tanců. V mateřské škole pro-
běhl také Den otevřených dveří, kde si příchozí mohli pro-
hlédnout všechny prostory budovy mateřské školy. I  nad-
cházející měsíce budou plné zajímavých aktivit a  pro děti 
v naší mateřské škole dále připravujeme výlet na farmu, spo-
lečnou cestu do kina, školku v přírodě, letní výlety po brněn-
ském okolí a pasování předškoláků. I pro rodiče s dětmi chys-
táme společný program, jako je cesta do čokoládovny spoje-
ná s ochutnávkou a keramickou dílničku.

Bc. Andrea Maštalířová
ředitelka mateřské školy

Poděkování MŠ

Mateřská škola Brno, V Aleji 2 děkuje Honebnímu 
společenstvu Tuřany, Truhlářství M. Pernese, 
rodičům Lechnerovým, Taševským a Bordovským za 
sponzorské dary.

Lucie Dražilová, ředitelka MŠ

ŠKOLSTVÍ
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Stíhací pilot Tomáš Kruml

Dne 6. března uplynulo 105 let od narození plukovníka 
letectva Ing. Tomáše Krumla, významného stíhacího 
letce. Narodil se v Holáskách u Brna. Absolvoval 
Vojenskou akademii v Hranicích a pilotní výcvik 
v Prostějově. V době Mnichovské krize sloužil se svou 
letkou na polním letišti v Měníně. V souladu s přísahou 
přešel ilegálně v květnu 1939 do Polska, odkud odplul 
do Francie. Tam byl nucen vstoupit do Cizinecké legie 

a sloužit v Alžírsku. Po vypuknutí II. světové války byl 
přidělen na leteckou základnu v Chartres, poté do 
operační jednotky. V ní se zúčastnil těžkých bojů a dosáhl 
prvního sestřelu letounu Luftwaffe. Po kapitulaci Francie 
přeletěl do Alžíru a odtud se přeplavil do Velké Británie.

Tam byl zařazen v hodnosti Pilot Officer k čs. 310. stí-
hací peruti v RAF, poté k 312. peruti. Byl účastníkem „Bi-
tvy o Británii“. Nejprve létal na Hurricanech, později na 
Spitfirech. Nalétal 340 hodin, z  toho 240 operačních 
letů. Velitelství 13. stíhací letecké skupiny RAF se v úno-
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ru 1942 rozhodlo využít jeho zkušeností pro výcvik pilo-
tů. Byl přemístěn k 56. výcvikové jednotce (OTU) v Sut-
ton Bridge jako velitel letky. V ní vycvičil 97 stíhacích pi-
lotů Commonwealthu. Za tuto činnost jej vyznamenal 
britský král Jiří VI.

Avšak Tomáš Kruml chtěl sloužit v  bojových jed-
notkách. Na vlastní žádost byl přeložen k 66. britské pe-
ruti a později k proslavené 122. squadroně „City of Bom-
bay“. S ní odlétal 101 bojových letů.

V září 1943 byl převelen na Velitelství stíhacího letec-
tva, od července  1944 na britské Ministerstvo letectví 
(Air Ministry), kde byl vedoucím čs. skupiny pro studium 
výcvikových metod, zejména taktiky a organizace stíha-
cího letectva. V hodnosti Acting Wing Comander měl pří-
stup nejen k  tajné válečné dokumentaci, ale i  ke zkou-
šení britských i německých letadel. Byl jediným čs. pilo-
tem, který testoval první britský proudový letoun Glos-
ter Meteor Mk  II. Dne 16.  července  1945 skončila jeho 
služba u Air Ministry a byl přidělen na Ministerstvo obra-
ny ČSR.

Tomáši Krumlovi bylo mezi roky 1940 až 1947 uděleno 
7 československých vyznamenání, z  toho čtyři válečné 
kříže. Velká Británie mu udělila 5 vyznamenání, z  nichž 
nejvýznamnější je Hvězda 1939  – 1945 se sponou za 
účast v Bitvě o Británii. Francie mu udělila Válečný kříž.

Po návratu do osvobozené vlasti byl zařazen na hlav-
ní štáb MNO jako přednosta výcvikového oddělení a po-
výšen do hodnosti plukovníka. Po únorovém puči v roce 
1948 byl z  MNO odstraněn. Jeho vojenské zkušenos-
ti a  teoretické znalosti byly však natolik závažné, že byl 
přeřazen na Vysoké vojenské učiliště a od roku 1952 na 
Vojenskou akademii v  Brně (VAAZ). Tam byl ponechán 
za ponižujících podmínek bez možnosti povýšení, aby 
vyučoval leteckou taktiku. Na jeho výchovu vzpomína-
jí desítky letců. Externě studoval vysokoškolské studium 
a v roce 1963 byl jmenován inženýrem. Do výslužby ode-
šel v roce 1967. Avšak v letech 1968 a 1969 byl vyslán do 

Egypta, aby učil vojenskou taktiku egyptské letce.
Tomáš Kruml byl aktivní v osvětové činnosti, účastnil se 

mnoha besed s občany a s mládeží, a sepsal své dosud ne-
vydané paměti s názvem „Vzpomínka na cestu do nezná-
ma“. Výběr z  nich je využit v  knize Mir. Kopeckého, Tom. 
Jambora a V. Kolesy „Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové 
válce“. Bývalí spolubojovníci uznávali jeho bojové záslu-
hy a měli jej rádi pro jeho charakterové vlastnosti - skrom-
nost, poctivost a vlastenectví. Do rodné obce se vracel na 
svou zahrádku a chatku. Zemřel dne 28. 1. 1994 a odpočí-
vá na hřbitově v Brně-Tuřanech.

Miloš Weidenhöfer

Vyhánění zimy a příchod jara

Pár dní po vostatkách mě děvčata dětského sou-
boru požádala o  informaci o vynášení smrtky v  Tuřa-
nech. Vyhledala jsem tedy v  zápiscích Marie Havel-
kové-Šťastné kapitolu Obřadní zvyky v  Tuřanech.

Na Smrtonoško
Tento obřadní zvyk prováděly školačky z nejvyšších tříd 
naší školy. Vyvolily si ze svého středu vhodná děvčata, 
obyčejně selské dcerky. Na tento den se dlouho těšívaly. 
„Bodem chodit na Smrtonoško“, chlubívaly se. Vystrojení 
„Smrtonoške“ dalo dosti práce. „Smrtonoška“ byla slámou 
vycpaná panna s rukama, na nichž měla navlečeny bílé 
rukavice. K pravé ruce měla přivázán bílý vyšívaný 
šátek. Na hlavě, jejíž obličej znázorňovala larva barvami 
malovaná, měla na „roške“ uvázaný „turecký“ šátek. 
Oblečena byla v „marinku“ bílé nebo světlé barvy, (bílé 
sukně) s bílou vyšívanou půlkou, v bílé sukně a v bílý 
vyšívaný fěrtoch. Okolo krku měla náhrdelník z 8-10 
vaječných skořápek.
Hned po ranní mši začala děvčata svou obchůzku dědinou. 
Dvě děvčata svátečně ustrojená nesla „Smrtonoško“. 
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Z dalších tří děvčat nesla jedna putno na zádech, druhá 
koš na ruce, třetí hrnec na sádlo. Jedna z nich měla 
ještě na starosti „šulařko“. Svou obchůzku zahájila děvčata 
návštěvou školy a fary. Po křesťanském pozdravení byla 
děvčata uvedena do světnice, někde je nechali v síni státi. 
Děvčata, nesoucí „Smrtonoško“ postavila se dopředu, za 
nimi zaujaly místo jejich družky. Svému říkání předeslala 
tento úvod: „Hosti dó, hosti dó, vzácní só, vzácňéší budó, 
až vod vás pudó!“.
Po skončení svého říkání děvčata zaprosila: „Véca, móke, 
něco do šulařke!“ Poděkovaly: „Pánbu zaplať, s Pánem 
Bohem“ a ubírala se dál.

Dle sdělení Terezie Kalinové, rodem Sedláčkové 
16. prosince 1907.

Následně Národopisný soubor Ferdinanda Volka z Tuřan 
ve spolupráci s centrem Tuřánek zorganizoval na 19. března 
obnovení zvyku „Vynášání Smrtonošky“. Historie se opakuje 
a v Tuřanech chodil průvod se smrtonoškou. A podle tradice 
se šlo i k sedlákům. Pravda jen k zástupcům za všechny, ale 
velké díky proto patří Zdeně Brzobohaté a Jarku Musilovi. Po 
návštěvě u sedláků průvod pokračoval dál a smrtonoška se 
vynesla ze vsi a vyhodila se do potoka směrem na Chrlice. Je-
likož je málo vody, tak se tam na ni můžete zajít podívat i teď.

Ivana Kolečková, Eva Kršáková

 
Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

Dvě z  hlavních oblastí zájmu našeho Spolku  – Holásec-
ká jezera a lokalita U potoka zaznamenaly v posledním ob-
dobí určitý posun, který můžeme chápat optimisticky. Jde 
o aktivity začínající a doufáme, že se budou vyvíjet dobrým 
směrem.

Holásecká jezera – Magistrát města Brna pokračuje v pří-
pravě revitalizace. Investiční odbor magistrátu zpracovává 
investiční záměr, který je v současné době ve fázi připomín-
kování. V rozpočtu města Brna jsou k této akci alokovány fi-
nanční prostředky. Záchrana jezer je z mnoha hledisek slo-
žitou a dlouhodobou záležitostí. Potěšitelné je, že základní 
problémy byly pojmenovány a zodpovědné orgány se jimi 
začaly zabývat.

Lokalita U potoka – stavba technické infrastruktury, na niž 
již bylo vydáno stavební povolení, se stále nerozjela, poně-
vadž dosud nebyla dořešena otázka sporné směny pozemků 
mezi Magistrátem města Brna a firmou Komfort. Po mnoha 
jednáních mezi Magistrátem, Městskou částí Brno–Tuřany 
a firmou Komfort byla ustavena pracovní skupina složená ze 
zástupců těchto stran, včetně architektů-urbanistů. Tato sku-
pina má za cíl připravit návrh řešení (studii) zástavby lokali-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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ty U potoka, které by bylo přijatelné pro všechny strany, jak 
po stránce architektonicko-urbanistického řešení, tak i  bu-
doucí vlastnické struktury pozemků v lokalitě. Podle našich 
informací je připravován návrh urbanisticky i  funkčně zají-
mavý, respektující charakter lokality i širších souvislostí její-
ho umístění v Holáskách, který by měl řešit umístění domů 
s pečovatelskou službou (plánovaných Brnem), menších by-
tových domů (plánovaných Komfortem) i rodinných domků, 
případně mateřské školky.

Lokalita Vinohrad – 3. návrh regulačního plánu je od lis-
topadu loňského roku stále ve fázi zpracování připomínek 
a námitek na Odboru územního plánování a rozvoje. Všech-
ny tři návrhy regulačního plánu byly v podstatě stejné a pro 
danou lokalitu nevhodné, což bylo důvodem kritických při-
pomínek a opakovaného nesouhlasu nejen občanů Holásek, 
vlastníků pozemků a občanských sdružení, ale i vedení tu-
řanské radnice.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Je libo gulášek?

Před rokem proběhl „zkušební“ 0. ročník, letos se 2. 4. na 
zahrádce Restaurace Orlovna zatápělo pod kotly už naostro 
v oficiálním 1. ročníku soutěže o nejlepší kotlíkový guláš.

Dobu přípravy zpestřili organizátoři účastníkům soutě-
žemi o  nejrychleji vypitý tuplák piva nebo koulení pivních 
sudů na čas. Kolem půl jedné odpoledne byly první guláše 
hotovy a porota v čele se šéfkuchařem hotelu Voroněž, Pet-
rem Klimešem, začala ochutnávat vzorky. Výběr byl rozmani-
tý, někteří vsadili na klasický guláš z kližky, vařilo se z hově-
zích líček, specialitou byl guláš z klokaního masa. Co gulášek, 
to svérázná chuť, vůně, konzistence, přísady… Hodnotila ne-
jen odborná komise. I mezi ochutnávajícími návštěvníky se 
vedla čilá diskuse, čí guláš je ten nejlepší, včetně poraden-
ských tipů, z čeho vařit a co přidat. U kotlíků bylo stále plno, 
během hodiny kuchtíci nabírali poslední degustační porce, 
kotle zely prázdnotou… Není se čemu divit – slunečné poča-
sí i ohlas minuloroční akce přilákaly velké množství lidí.

A kdo se stal vítězem? Dle odborné poroty uvařil letos nej-
lepší kotlíkový guláš tým tuřanských Rakváčů. Rakváči pro-
stě frčí! Na záda jim dýchal tým J. Toningera ml. a  bronzo-
vou medaili si odnesli Sousedé Oldy Vystavěla. Nelze opo-
menout ani vítěze v kategorii nejlepší kostým, ve které zís-
kal ocenění obrýlený tým MAGGION Petry Musilové se žlu-
tými čepičkami.

Lenka Odehnalová

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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POMŮCKY:
AREKA,
ISIS,OM,

TF,UNA,ZAP

PŘÍLIŠ

ČIDLA

CHEM.ZN.
HLINÍKU

SIBIŘSKÝ
KOZOROH

VYZAŘOVAT
TEPLO

KUSY
NÁBYTKU

ZKRATKA
OPERAČNÍHO
SYSTÉMU

CHEM.ZN.
SULFIDU
PLATINY

SMĚNEČNÝ
RUČITEL

PLACHTIT
VZDUCHEM

ČÁST
KOSTELA

OZNAČENÍ
LETADEL

SLOVENSKA

KRYT
MOTORU

SKUPINY
ZVÍŘAT

KONĚ

PŘEDLOŽKA

JEDINEČNÝ

ÚŘEDNÍK

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

ČESKÝ
DĚJEPISEC

ČESKÝ
HEREC

DŮVĚRNĚ
OSLOVOVAT

PALIVO

JEDNA (it.)

VÝČNĚLEK
OZUBENÉHO

KOLA

1.DÍL
TAJENKY

CHEM.ZN.
AKTINIA

OBRATNÝ
KOUSEK

KLOUDNĚ

SPOLEČEN.
SLUŠNOST

VILNÝ
DÉMON

KOSIT

VLASTNÍCI

POKLES
MOŘSKÉ
HLADINY

EVROPAN

NÁZEV
PÍSMENE

ZKOSENÍ
(tech.)

LÉČKA

BARVA V
KARTÁCH

LESKLÝ
NÁTĚR

VÝMĚŠEK
Z KŮŽE

SIFON

KILOGRAM
(obecně)

KARETNÍ
HRA

PRVNÍ
MUŽ

PŘEDLOŽKA

JMÉNO
PSA

PRES

SEKNOUTI

POTAH
NA

STĚNU

CELNÍ KÓD
FINSKA

CIT.ZVUKU
SLEPICE

NÁSTAVBA
NAD

ŘÍMSOU

PÍSEMNÉ
OSVĚDČENÍ

OSTRÝ
PŘÍZVUK

NOVINY

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

SPRÁVCE
HRADU

FILTRAČNÍ
PŘÍSTROJ

KOLEM

ZOBRAZENÍ
NAHÉHO

TĚLA

HNÍT

BIOGRAFY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

AUTORSKÝ
ARCH (zkr.)

ČÁSTEČKA
DŘEVA

JEDNOTKA
PLOCHY

DŘEVINA

ŘEŠETA

PATŘÍCÍ
RIVALOVI

MRAVOUK

ANSÁMBL

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

TROPICKÝ
PLOD

OMOTAT

VÝBĚŽEK
PEVNINY

RANČ

SUŠENKA

ČESKÝ
DIRIGENT

EGYPTSKÁ
BOHYNĚ

SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA

PAPOUŠEK

ODPLATA

INDIÁN

OZNAČENÍ
LETADEL
ISLANDU

FILMOVÁ
HVĚZDA

HROMADA
SLÁMY

PROJEV
ZIMNICE

ČÁST
SVÍČKY

OHON

ZN. KILO-
NEWTONU

VELKÉ
BLÁTO

PODĚKOVÁNÍ

TMEL

OZVĚNA

RUSKÝ
KŘIŽNÍK

TĚLESNÁ
CVIČENÍ

CITOSL.
PODIVU

SPRÁVNĚ

NÁRODNÍ
MUZEUM

ČESKÝ
FOTBALISTA

2.DÍL
TAJENKY

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ

AČKOLI

DRUH
PALMY

ČESKÝ
HEREC
(Josef)

ČESKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR
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Fotbalisté SK TUŘANY
V  čase pevnou rukou kralujícího jara se ještě zastavme 

u zimních aktivit našeho klubu. Ty bývají u mládeže přede-
vším ve znamení dlouhodobých turnajů. Starší žáci se účast-
nili tradiční halové ligy v areálu brněnské veterinární fakulty, 
kde si vybojovali sympatickou osmou příčku. V jubilejním 10. 
ročníku tohoto klání letos triumfovala Slatina před Medlán-
kami a MS Brno. Kluci ze starší a mladší přípravky pak od lis-
topadu až do března zápolili v tělocvičně ZŠ Tuháčkova, v níž 
se zařadili mezi celky ze středu tabulky.

Vedle toho jsme připravili v únoru zásluhou Davida Pro-
cházky jednodenní turnaj pro mladší žáky zvučných oddí-
lů. Konal se v nafukovačce TCM v Br. Ivanovicích a síly si zde 
poměřily týmy jako Dubravka Bratislava, FK Hodonín, 1. SC 
Znojmo nebo Baník Ostrava. Zlato nakonec putovalo právě 
do hornické oblasti Moravy.

A-mužstvo dospělých se na druhou část sezony připravo-
valo pod novým koučem Markem Balákem, který mančaftu 
v zimě naordinoval velkou várku tréninkových dávek nová-
torsky okořeněnou i fitness cvičeními. Přesvědčit se tak ne-
jen o  fyzické kondici áčka, ale i  posoudit jeho herní výkon 
v  jarních domácích mistrácích mohou příznivci na zbrusu 
nových lavičkách, usazených blíže k hřišti. A možná se také 
během utkání dočkají nějakého zpestření v podobě tombo-
ly nebo dovednostní divácké soutěže.

Mezi nespočetnou řadou domácích standardních zápasů 
naší mládeže a dospělých včetně borců z Old Boys plánuje-
me na jaře uspořádat dva mezinárodní turnaje. V Den osvo-
bození pro přípravky a  18.  června pro novopečené mladší 
žáky. Tento proslulý červnový turnaj se odehraje už v  rám-
ci 11. ročníku. Srdečně vás zveme jak na tento turnaj, tak i na 
jakýkoliv jarní zápas tuřanských fotbalistů.

Za SK Tuřany Martin Horákovský

Tenisté TK Tuřany
Jaro je v plném proudu a naplno se rozbíhá i sezóna na 

tuřanských tenisových kurtech. Na začátek se však na pár 
řádků vrátíme k zimní sezóně. TK Tuřany pořádal turnaje ve 
všech věkových kategoriích a je potřeba vyzdvihnout dva 
z nich. Na začátku února se na turnaji žen sešla konkurence 
republikové úrovně, včetně semifinalistky Pardubické ju-
niorky z  loňského roku. V minulosti toto republikové mis-
trovství juniorů vyhrála Petra Kvitová nebo Lucie Hradec-
ká a  účast semifinalistky tak našemu turnaji zvedlo pres-
tiž hodně vysoko. Největším úspěchem zimní sezóny byl 
ovšem turnaj starších žáků na konci února. Po velmi dlouhé 
době se totiž podařilo vyhrát turnaj domácímu hráči; Vla-
dimír Nerud ml. neztratil během turnaje ani set a potvrdil 
roli prvního nasazeného hráče. Vladimír zvítězil i na turna-
ji v Jihlavě na konci března a  letošní sezónu starších žáků 
odehraje na hostování v TC-MJ Tenis, kde si zahraje nejvyšší 
žákovskou soutěž, která mu pomůže v rozvoji více než sou-
těž, kterou by hrál u nás. Do dalších let nám tedy na kurtech 
vyrůstá hráč minimálně krajské úrovně.

Nyní tedy k  již aktuálním měsícům, ty budou patřit ze-
jména závodním hráčům, jelikož soutěže družstev už ně-
kolik let končí posledním víkendem v červnu, a tak se první 
dva měsíce tenisové sezóny přizpůsobují zejména závodní-
mu tenisu. Letošní ambice našich družstev se dají shrnout 
celkem jednoduše. Tým našeho Áčka by po postupu do vyš-
ší soutěže rád hrál ve středu tabulky, aby se nemusel stra-
chovat o postup. Čekají ho však těžké zápasy a tak budou 
všichni hráči rádi, pokud je přijdete v  soboty 30.  dubna, 
21. května a 11. června v 9 hodin ráno podpořit. Naše Béč-
ko, které přes zimu posílilo o nadějné dorostence, by nao-
pak po dlouhých letech v nejnižší soutěži zaútočilo na po-
stup do vyšší soutěže a podpořit je můžete vždy odpoled-
ne po zápasech našeho Áčka. Co se týká soutěží u naší mlá-
deže, tak tam je jedinou ambicí výchova hráčů a  získává-
ní zápasových zkušeností, žádné družstvo nemá od vedení 
ani od kapitánů daný cíl, pro ně by měl být tenis hlavně zá-
bavou. Pokud máte zájem, aby i vaše děti hrály tenis, mů-
žete se dojít podívat, jak vypadají zápasy žáků 7. a 8. květ-
na, 28. a 29. května, 18. června a 25. a 26. června, a to vždy 
v 9 hodin ráno. Naši nejmenší babytenisté odehrají své zá-
pasy na našich kurtech 15. května a 5. června dopoledne, 
což jsou ideální dny se přijít podívat, pokud je vaše dítě ješ-
tě předškolního věku nebo teprve na základní škole začíná. 
Stejně tak se můžete dojít podívat na trénink minitenisu, 
který by měl být opět v pondělí a středu podvečer. Na těch-

SPORT
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to zápasech a trénincích se můžete přímo s trenéry domlu-
vit a  na cokoliv se zeptat. Všechny rodiče s  dětmi na kur-
tech rádi uvidíme.

S  koncem soutěží družstev ovšem prestižní souboje 
na našich kurtech nekončí, neboť tuřanští „senioři“ nebu-
dou ani v polovině svého Senior Cupu, který se letos roz-
šířil o jeden turnaj a letos jich tak odehrají 8. Program však 
zůstává víceméně stejný jako každý rok. Senior Cup zahá-
jí 14. května Tuřanské „100“, 4. června se uskuteční Losova-
cí čtyřhry s účastí závodních hráčů a 18. června ukončí prv-
ní polovinu soutěže Klubové čtyřhry. V polovině prázdnin, 
30.  července, proběhne tzv. Prázdninový handicap, který 
se ovšem nepočítá do celkového umístění. Druhá polovina 
turnajů začne Klubovými dvouhrami 3.  září, o  týden poz-
ději 10. září se odehrají Žebříčkové čtyřhry, druhé Losovací 
čtyřhry, tentokrát bez závodních hráčů, proběhnou 24. září 
a celý Senior Cup i s předáváním putovního poháru vyvr-
cholí 8. října Poslední smečí.

Pokud nemáte pro své děti ještě program na léto, pak na 
našich kurtech tenisová škola Shark pořádá tři příměstské 
tenisové kempy. První z nich od 11. do 15. července, druhý 
od 25. do 29. července a poslední od 8. do 12. srpna. Více 
informací se dozvíte přímo na tenisových kurtech od trené-
rů nebo u Michala Meluzína.

Za TK Tuřany
Marek Lang

Úspěchy stolních tenistů z TJ Holásky

Tělovýchovná jednota Holásky vás v posledním čísle Listů, 
spolu s oddílem stolního tenisu, seznámila s výsledky Vánoč-
ního turnaje. Budeme tedy, byť netradičně, pokračovat tak 
trochu v chlubení se tímto oddílem.

Stolním tenistům zbývají do konce sezony již jen dva zá-
pasy. V prvním týdnu dubna se hrály. Můžeme konstatovat, 
že tato sezona bude jedna z  nejúspěšnějších. Žádné naše 

družstvo nesestoupí. Ale naopak naše tři družstva mají šanci 
postoupit, a jsou to družstva A,C a D.

Družstvo „C“ má šanci postoupit z  Městského přeboru 
do Krajské soutěže II., což se jim 2. dubna podařilo. Druž-
stvo „ D“ má reálnou možnost postoupit z Městské soutě-
že I. do Městského přeboru. O největší úspěch se postara-
lo naše družstvo „A“, které v soutěži o divizi obsadilo druhé 
místo a nyní probíhá play-off o postup do třetí ligy. V prv-
ních dvou utkáních porazili Moravskou Slávii a tím je vyřa-
dili. Tyto zápasy play-off se hrají do 9 bodů s jednou čtyř-
hrou. O tento úspěch se postarali tito hráči: Babák Petr, Pal-
buchta Jiří, Ságl Ondřej a Bartoš Milan. Jako náhradníci Ja-
vůrci Martin a Tomáš. Dál nás čekají v tomto play-off dva zá-
pasy proti Hodonínu.

Ještě bychom chtěli vyzdvihnout velký úspěch našich 
dvou mladých hráčů (naši odchovanci), a to – Škvařil Petr 
a Vysloužil Jan, kteří jako družstvo v  jednotlivcích a  čtyř-
hře vyhráli v  silné konkurenci na Moravské Slávii tradiční 
Memoriál ing. Ezechýla, 15. 3. 2016, oceněný pěkným pu-
tovním pohárem za první místo. Tito hráči mají velký před-
poklad dalšího výkonnostního růstu. Gratulujeme. Na fo-
tografii jsou spolu s dlouholetým členem a vedoucím stol-
ních tenistů panem Viktorem Klimešem.

Po skončení této úspěšné sezony budou celé léto násle-
dovat pravidelné tréninky (úterý, pátek, neděle). Ještě se 
vrátíme k úspěchu našeho A-družstva a vůbec chodu oddí-
lu stolního tenisu. Musíme poděkovat našemu úspěšnému 
hráči a členu Výkonného výboru TJ Holásky panu Zdeňkovi 
Grulichovi za jeho starost a aktivitu ve prospěch nejen stol-
ního tenisu, ale i celé jednoty.

Oddíl kulturistiky se všestranně a  dobře stará o  své za-
řízení a úklid prostor ke cvičení a posilování. Tímto vás, co 
se chcete procvičit a protáhnout svoje tělo, zveme k nám 
do posilovny na Orlovně; určitě se najde čas a  příležitost 
se setkat.

Cvičení dětí s rodiči (úterý a středa – dopoledne) a cviče-
ní žen (pondělí – navečer) probíhá, jak je uvedeno a dohod-
nuto (viz rozvrh). Nyní je možnost cvičení navečer ve čtvr-
tek, který se uvolnil. Najde se cvičitelka? Ozvěte se, doho-
da jistá.

Ještě k naší sauně, jsou volná místa, hlavně u saunování 
žen (úterý a čtvrtek). Duben je sice měsíc, kdy pomalu kon-
čí sezona, ale stále je možnost přijít a vyzkoušet toto zaří-
zení, připravit se na další sezonu, která začne v říjnu 2016. 
Kontakt- paní Ilona Struhařová -606 100 877.

Tenisové kurty  – docela dlouho jsme vás informovali, 
že nemáme zájemce o provozovaní těchto prostor, ale po-
slední týdny nám přináší snad štěstí a dobrý výhled do bu-
doucna. Provoz a  pracovní činnost na kurtech vás o  tom 
přesvědčí. Můžeme se těšit, že se zase na kurtech sejdeme.

I společenské vyžití na Orlovně je možné, teď to byl tře-
ba „Gulášek“, co bude příště, sledujte na vývěsce na Orlov-
ně nebo v jiné formě reklamy. Tělovýchovná jednota Holás-
ky spolu s Restaurací Orlovna – Dudák - předzahrádka, dět-
ské hřiště, vás ráda uvítá a určitě budete spokojeni.

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

SPORT
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Masarykova univerzita otevírá dveře 
seniorům

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných 
vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách třetího 
věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České re-
publiky (cca 40 000 osob) a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy 
rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá 
k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Zá-
kladním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznat-
ky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kur-
zů U3V je též stimulace k aktivitě.

Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzi-
tě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semest-
rů a  je zaměřen na otázky zdravého a  smysluplného životní-
ho stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech
9 fakult MU. V  akademickém roce 2016/2017 bude také ot-
vírán tříletý běh zcela nového kurzu Umění, objednavate-
lé a umělecký styl v dějinách. Dále pořádáme ve spolupráci 
s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita tře-
tího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědic-
tví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec 
(ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou 
nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy za-
měřené na informační technologie, cizí jazyky (angličtina, něm-
čina, francouzština), pohybově-relaxační aktivity, otázky a pro-
blémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu ne-
chybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek 
či tematických kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu 
přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou vyu-
žívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodi-
ny a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od října do květ-
na. Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla 
věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úpl-
né středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, 
každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický 
rok 2016/2017 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V MU obdrží 
osvědčení na slavnostní promoci.

Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 
2, Brno) nebo elektronicky od 2.  května  2016 do 30.  červ-
na 2016. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masary-
kovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit 
najdete na www.u3v.muni.cz.

Lidový skřivánek

Nezisková organizace Mateřské centrum Kuřátka pořádá le-
tos již 15. ročník soutěžní přehlídky ve zpěvu lidových písní pro 
děti 2 - 12 let - Lidový skřivánek.

Jubilejní 15. ročník soutěžní přehlídky Lidový Skřivánek se 
letos uskuteční ve středu 25. 5. 2016 v sále Břetislava Baka-
ly, na Žerotínově náměstí v Brně.

Zúčastnit se mohou děti od 3 - 12 let jako sólisté i jako 
skupiny. Jedinou podmínkou účasti je volba lidové písně. Sou-
těžní přehlídkou se snažíme podpořit v dětech zájem o lidovou 
písničku. V uplynulých ročnících děti představily pestrou pale-
tu českých, moravských i slovenských lidových písní, známých 
i neznámých. Svým zpěvem potěšily nejednoho diváka, obdi-
vuhodné výkony byly často doprovázeny rozmanitými hudeb-
ními nástroji a některé děti vystoupily v lidových krojích.

Přihlašovat se a více informací naleznete na www.kurat-
ka.com, tel. 724 229 321.

Mgr. Eliška Břoušková

Kam s dětmi o prázdninách?

Dva měsíce dovolené si může dovolit málokterý rodič, a jeli-
kož nám prázdniny pomalu klepou na dveře, mnozí z nás již pře-
mýšlejí, kam s dětmi o prázdninách. V dnešní době máme na vý-
běr z vícero možností.

Nabízí se týdenní příměstské tábory, kde dítě ráno předáte ve-
doucím a odpoledne po práci si je opět vyzvednete. Jak již ná-
zev napovídá, tyto tábory se těší velké oblibě zejména ve měs-
tech a děti si mohou vybírat z velké škály zaměření: od progra-
mátorských, modelářských, tanečních, až po sportovní příměst-
ské tábory.

Jedním z nejoblíbenějších je bezesporu příměstský tábor v zo-
ologické zahradě Brno, který bývá obsazen již během několika 
vteřin. Děti se zde učí o životě zvířat v zoo, seznámí se s prací cho-
vatelů a účastní se rozmanitých soutěží. Dalšími velice žádaný-
mi jsou plavecké příměstské tábory, které pořádá SKP Kometa v 
areálu koupaliště Kraví Hora. Tyto tábory jsou koncipovány i pro 
malé děti (od 4 let), které se zde za jeden týden zdokonalí v plavá-
ní natolik, že rodiče se na dovolené u moře nestačí divit, jaký po-
krok učinily a jak je pobyt ve vodě baví.

Pro větší děti je nabídka více omezená, ale i tak se dá vybrat z 
velmi kvalitních příměstských táborů. Například sportovní tábor 
na Riviéře (pro děti od 7 do 15 let) spojuje většinu výhod klasické-
ho a příměstského tábora – téma, od kterého se odvíjí táborové 
hry na čerstvém vzduchu v přírodě, profesionální výuka plavání 
pod dohledem vyškolených trenérů SKP Kometa a spousta spor-
tovních aktivit, jejichž cílem je dostat děti od počítače do přírody 
a ukázat jim, že sport, příroda a přátelství jsou důležitou součástí 
našeho života. Pro zájem rodičů i dětí je zde možné zvolit si i ve-
getariánská jídla. Touží se Vaše děti proměnit v kouzelníka či ča-
rodějku a naučit se kouzla, přípravu lektvarů nebo dokonce fam-
frpál tak jako Harry Potter? Láká je honba za pokladem, stavba pi-
rátského voru a potápění za perlami? Pak neváhejte a přihlaste se 
ještě dnes na: www.plavani-bazenky.cz.

Petr Hašek
vedoucí plavecké přípravky SKP Kometa Brno

OSTATNÍ
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Hledám paní/slečnu na pravidelný 
úklid RD (5+kk) v Tuřanech. 
Tel.: 725 688 312
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Společnost ABB, přední světová společnost na poli energetiky a automatizace, rozšiřuje výrobu
v lokalitě Brno-Slatina. Hledáme nové spolupracovníky/spolupracovnice na následující pozice:
Lokalita:  Brno-Slatina, Černovické terasy, Česká republika
Odvětví: Výroba/Montáž zařízení pro vysoké napětí

Pracovní příležitosti v ABB Brno-Slatina

Pracovníky pro 3-směnné pozice v úseku:
– montáže a údržby
– práškové lakovny a svařování
– skladu
– výrobní kvality
– vysokonapěťové zkušebny

Pracovníky pro 2-směnné  pozice v úseku:
– příjmu zboží
– vstupní kontroly

Pracovníky do THP oddělení:
– nákupu
– plánování a řízení zakázek
– pracovníky expedice

Pracovníky pro vedení zahraniční montáže:
Baví Vás práce v zahraničí a poznávání nových kultur? 
Hledáme Supervizory pro instalaci a uvedení
do provozu rozvoden VVN.
Pokud splňujete požadavky a máte zájem zúčastnit se 
výběrového řízení, zašlete svůj životopis v českém jazyce
na adresu abb.prace@cz.abb.com, do předmětu uveďte: 
Brno-Slatina nebo volejte na tel. č. 605 317 793.

Požadujeme:
– dobrou pracovní morálku
– odpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
– zázemí silné mezinárodní společnosti,
 příjemné pracovní prostředí
– široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů 
 dovolené, příspěvek na penzijní připojištění,
 příspěvek na stravování atd.)

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte 
souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování 
v personální databázi společnosti ABB a to výhradně
za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového 
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Pokud Vás do 21 dnů nebudeme kontaktovat, dali jsme
ve výběrovém řízení přednost vhodnějšímu kandidátovi.
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