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Ze starostova šuplíku
Dva a půl roku mně dělaly v kanceláři společnost pouze
hromady dokumentů a holé stěny. Bylo již na čase něco změnit a proto jsem požádal děti z prvního stupně základní školy, aby mně s výzdobou kanceláře pomohly. Přiznám se, že
jsem neměl žádná velká očekávání, ale o to větší a příjemnější překvapení mě pak čekalo. Děti se svého úkolu zhostily
opravdu zodpovědně a vytvořily dva krásné obrazy, které již
visí na svých místech, a já za ně dětem moc děkuji. Prohlédnout si je můžete alespoň na přiložené fotografii zde a dále
v kapitole školství v článku Den s panem starostou.

V letním vydání obecního zpravodaje opět přinášíme informace o dění v našich obcích, přehled připravovaných
akcí, ale i řadu dalších zajímavostí. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že jsme v měsíci květnu dokončili rekonstrukci nádvoří radnice (chybí již jen opravit vrata). Proto se zde mohl
uskutečnit první jarní koncert, který ve spolupráci s radnicí připravilo Nové operetní Studio. Vystoupení se zúčastnily i děti z naší městské části, které navštěvují Základní uměleckou školu v Komárově a nádvořím se nesly známé světové

melodie. I když silný vítr komplikoval účinkujícím jejich vystoupení, nenechali se odradit a bouřlivý potlesk byl pro ně
jistě zaslouženou odměnou.

I v letošním roce si vás dovoluji pozvat na promítání letního kina. Podrobný program kina najdete na samostatné
stránce. Začneme poslední pátek v červenci a pak budeme
promítat každý pátek v srpnu. Můžete se těšit i na filmy uvedené do kin teprve v loňském roce. Za zmínku stojí také projekce Ozvěny Expediční kamery dne 25. 8. 2017, která uvede nejlepší outdoorové filmy roku 2016 a 2017 a bude doplněná ochutnávkou hmyzích specialit (cvrček na másle a zophobas na chilli, česneku a variaci koření). Možná si říkáte, že
to není nic pro vás, ale kdo ví?
Přípravy Slavností tuřanského zelí jsou již v plném proudu
a snad již teď mohu prozradit, že dopoledne zpestří dětem
kouzelník a podvečer nám zpříjemní koncert kapely HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica. Všechny akce v městské části se mohou uskutečnit pouze díky vydatné pomoci dobrovolníků
a sponzorů, kterým patří moje upřímné poděkování.
V našich obcích se nesnažíme pozvednout jenom kulturní akce, ale i záležitosti víceméně běžné, ale o to důležitější.
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INFORMACE Z RADNICE
Neustále se opakující problémy s úklidem a údržbou mě vedly k zahájení příprav založení pracovní čety. Ta by měla
začít fungovat „pod hlavičkou“ úřadu
od příštího roku a postupně se bude
stále více podílet na údržbě veřejného
prostranství v naší městské části. Budování čety bude náročná a dlouhodobá
záležitost, ale věřím, že se toto rozhodnutí časem ukáže jako správné.
Dlouhodobě se potýkáme s nárůstem případů porušování pravidel leteckého provozu a létáním malých motorových letadel nad obcí. Za poslední týden jsme podali čtyři žádosti o prošetření těchto událostí k Úřadu pro civilní letectví. Ve spolupráci s městem Šlapanice připravujeme založení sdružení
obcí dotčených provozem tuřanského
letiště. Budeme podnikat i další kroky,
abychom omezili negativní vliv provozu letiště na naše obyvatele.
Na závěr vám přeji příjemně prožité
léto, dětem krásné prázdniny a se všemi se těším na viděnou na některé další akci v naší městské části.
Radomír Vondra, starosta

Stavební ruch v první
polovině roku
Rád bych Vás seznámil, co se stihlo
v naší městské části v poslední době
realizovat a na čem v současnosti pracujeme.
Po dokončení stavebních úprav MŠ
U Lípy Svobody a dvora radnice, kde
k úplnému dokončení chybí pouze repase vstupních vrat, i v letošním roce
probíhá čilý stavební ruch.
V oblasti školství bude realizována
dlouho očekávaná rekonstrukce školní kuchyně, která se připravovala již
v roce 2008, ale uskuteční se až o le-
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tošních prázdninách. Celková částka za
stavební práce včetně nové moderní
technologie je cca 11 miliónů Kč. Předpokládané ukončení prací je koncem
září tohoto roku.
Zároveň s těmito pracemi bude v budově základní školy na Měšťanské během prázdnin probíhat poslední fáze
výměny elektrorozvodů ve 3. a 4. NP,
včetně nového školního rozhlasu. I zde
budou stát práce více než 1 mil. Kč.
Na příští rok je připraven projekt nástavby dvou kmenových tříd nad školní jídelnou a vybudování dvou odborných učeben ze stávajících tříd. Na realizaci projektu je v současné době zažádáno o finanční prostředky z EU a v případě získání dotace uvažujeme s realizací v roce 2018.
Po dokončení oprav MŠ U Lípy Svobody proběhnou v letošním roce stavební práce v MŠ Holásecká. Bude
kompletně rekonstruováno sociální zázemí pro děti i personál včetně vzdu-

chotechniky a jídelního výtahu. Stavební práce za necelé 2 miliony Kč
by se měly stihnout v době školních
prázdnin.
Další oblastí, které věnujeme pozornost, je pokračování oprav účelových komunikací, chodníků a autobusových zastávek. Z úrovně Brněnských
komunikací budou opraveny chodníky na ulici Sokolnické a na Ivanovickém náměstí. Zároveň s opravou chodníků chceme vyměnit stávající přístřešky u zastávek Chrlická a Ivanovické náměstí směrem do centra za nové. Oprava účelových komunikací by měla letos
proběhnout v úsecích mezi ulicí Kaštanovou (za autoservisem) a Ledárenskou, bude opraveno prodloužení ulice Rolencova od areálu firmy SOUDAL
směrem do Chrlic, budou provedeny
zpomalovací pruhy na prodloužení ulice Šípkové a pravděpodobně budou
pokračovat i práce na spojce z ulice Sladovnická směrem do Holásek.

INFORMACE Z RADNICE
Máme připravenou projektovou dokumentaci na vybudování workautového hřiště v Holáskách naproti stávajícího
dětského hřiště. Po vyřízení nezbytných formalit na stavebním úřadě uvažujeme s realizací na podzim.
Neutěšený stav ulice Rolencova začínáme řešit tím, že
jsme zadali vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na její opravu, včetně vybudování dešťové kanalizace. Zároveň spolupracujeme s investičním odborem
MMB na přípravných projekčních pracích na rekonstrukci
ulic Zezulova, Požární a Na návsi.
Na závěr mi dovolte, abychom Vám popřál příjemné prožití letních měsíců a dětem prosluněné prázdniny.
Miroslav Dorazil, místostarosta

Kdy se Tuřany nadechnou?
Hygienické normy umožňují 35 dní v roce překročit limity prachu ve vzduchu. Teprve se blíží polovina roku a v Tuřanech už došlo podle stránek „Dejchej Brno!“ k přehoupnutí přes únosnou hranici 29 krát. Horší kvalita vzduchu v Brně
je už jen u Zvonařky nebo dětské nemocnice. Nejvíce přitom
může za polétavý prach ve vzduchu doprava. Přes Tuřany
projede 18 tisíc aut denně.
Pročistit ovzduší v městské části by mohl jedině obchvat,
který by poslal auta okolo Tuřan. Jeho výstavba se teď ale
trochu komplikuje. „Zpracovává se nový hydrogeologický
posudek celého území, protože jsme v kolizi s letovými hladinami letiště. Jediná možnost je obchvat zahloubit, ale potřebujeme vědět stav podzemních vod,“ vysvětluje starosta Tuřan Radomír Vondra. Jak plány upravit, bude jasné po
prázdninách. Kdyby šlo všechno úplně hladce, mohlo by se
podle slov starosty začít s výkupy pozemků do konce roku.
Samotná stavba by pak mohla být hotová do dvou let.
Obchvat by měl vést za fotbalovým hřištěm, kolem plotu areálu Agra a spojit by se měl se stávající cestou až za Sokolnickou ulicí. Náklady na jeho výstavbu byly v roce 2013
okolo 120 milionů. Další peníze budou potřeba na výkup pozemků. S tím se ještě nezačalo. Domluvit se bude potřeba
se 118 vlastníky. „Já doufám, že s tím nebude problém. Za
námi už teď chodí sami lidé a ty pozemky nabízí,“ doplňuje Vondra.
Iva Vodáková

1600 nových sousedů
Na polích mezi Tuřanami a Chrlicemi se kupí hromady hlíny. Nad ulicí U Viaduktu se totiž připravuje výstavba 36 bytových a 62 rodinných domů. Posvětilo ji už předminulé chrlické zastupitelstvo. Podle současného chrlického starosty Lukáše Fily se tam ale 1600 nových sousedů jen tak nenastěhuje. „Já si myslím, že by tam mohlo něco vyrůst za 5 až 7 let,“
říká Fila.
Výstavbu podle něho brzdí nevhodně navržené řešení odtoku dešťových vod. „Podle současných plánů hrozí, že by
část Chrlic při vydatných deštích skončila pod vodou,“ vysvětluje Fila. Pražská společnost Unimex Group, která za velkolepými plány stojí, to ale vidí jinak. „Stavět bychom chtěli
začít do dvou let,“ oponuje generální řiditel Petr Pavlát. „Vyřešit jsou ale potřeba i příjezdové cesty,“ dodává chrlický starosta. Nová výstavby by měla být přístupná právě z ulici U Viaduktu. Kopat se už teď začalo, protože bylo potřeba dodržet termín začátku stavby. Zatím tudy ale povede jen plynové potrubí. „Já to vidím jako obrovský problém, přijde developer, postaví nové sídliště, nemá vyřešené dopravní napojení, obslužnost městskou hromadnou dopravou a nemá vyřešený počet míst ve školách a školkách. Protože ani my, ani
Chrlice nemáme volnou kapacitu. Já jsem už upozorňoval
náměstky primátora na toto nebezpečí, mám ale pocit, že to
vedení města bere dost na lehkou váhu,“ doplňuje starosta
Tuřan Radomír Vondra. Ten současně intenzivně řeší obchvat
Tuřan. „ Z jedné strany se snažíme, abychom co nejdříve ulevili Tuřanům od aut a takto si zase tu dopravu do obce pustíme. Takové množství obyvatel může mít ve finále až 800
aut, která denně vyrazí do centra Brna,“ uzavírá téma výstavby Vondra.
Iva Vodáková
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Z jednání RMČ a ZMČ
Brno-Tuřany
Rada na 66. schůzi dne 20. 3. 2017:
- souhlasila s provedením zoologického výzkumu ploch při ul. Jahodová, vedených v územním plánu jako KV, zaměřeného na zvláště chráněné druhy ptáků a obojživelníků Mgr. Janem
Sychrou, Ph.D., IČO 74804499, Štolcova
54, Brno, za cenu do 6 000 Kč,
- schválila uzavření darovací smlouvy
s Martinem Minksem na částku 30 000 Kč
v rámci programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
v roce 2017,
- schválila nabídku VS-top, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „rekonstrukce kotelny ZS Holásecká“ za cenu 643 140 Kč,
a to z důvodu nejnižší nabídky.
Rada na 68. schůzi dne 3. 4. 2017:
- schválila nabídku restaurátora, pana
Luďka Vintrlíka, na restaurování vrat do
průjezdu radnice v ceně 146 906 Kč,
- schválila nabídku společnosti Ing.
Radka Boráně a Ing. arch. Davida Saturky na zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a pro výběr zhotovitele na workoutové hřiště
v ceně do 15 000 Kč,
- schválila nabídku společnosti MIX
MAX-ENERGETIKA na výkon TDI akce
„Rekonstrukce kotelny ZS Holásecká“
na částku 29 040 Kč,
- schválila nabídku společnosti BRINGSTAV s.r.o. na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ
Holásecká“ za cenu 1 870 597 Kč, a to
z důvodu nejnižší nabídkové ceny.
Rada na 69. schůzi dne 19. 4. 2017:
- schválila uzavření darovací smlouvy s IBO CZ s.r.o., na částku 15 000 Kč
v rámci programu partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
v roce 2017,
- schválila nabídku ELEKTRO PLUS,
spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky
„Dokončení rekonstrukce silno a slaboproudých rozvodů v 3. NP a 4. NP
budovy základní školy na ulici Měšťanské“ za cenu 1 202 864 Kč, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny,
- schválila nabídku STRABAG a.s., na
realizaci části veřejné zakázky „Opra4

va účelových komunikací 2017“, a to
opravu komunikace mezi starou Kaštanovou a Nenovickou, prodloužení ulice Rolencovy a zřízení zpomalovacích
prahů Šípková, vše za cenu 764 062 Kč,
a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny,
- seznámila se s Tahovou studií velkého městského okruhu Východ, kterou
zpracovala projekční kancelář PK Ossendorf,
- schválila nabídku Ing. Jana Harašty
CSc. na výkon TDI akce „Rekonstrukce
sociálního zařízení MŠ Holásecká“ na
částku 32 670 Kč,
- jmenovala pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Měšťanská“ komisi ve
složení:
Ing. Jan Harašta, CSc.,Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Martin Chvátal, Ing. Jitka Gallová, Radek Brychta.
Náhradníci členů: Tomáš Kopecký, Radomír Vondra, Ing. Zdeněk Oprchal,
Ing. Jolana Klajsnerová.
Pověřila komisi otevřením obálek, posouzením a hodnocením nabídek a vypracováním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která bude podkladem Rady pro výběr uchazeče.
Rada na 71. schůzi dne 15. 5. 2017:
- souhlasila s vyvěšením moravské vlajky dne 5. července 2017 při příležitosti
státního svátku – Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu,
- seznámila se s návrhem aktualizovaného investičního záměru, nazvaného
„Rekonstrukce ulice Požární/V Rejích“,
který zaslal investiční odbor MMB k vyjádření,
- zabývala se šířkovým uspořádáním
ulice Tuřanské a problematickým průjezdem autobusů a kamionů v oblasti
křižovatek Jubilejní a U Lípy Svobody –
starosta bude jednat s kompetentními
orgány a úřady o změně (rozšíření) šířkového uspořádání ulice Tuřanské.
Rada na 72. schůzi dne 22. 5. 2017:
- projednala zprávu komise na výběr dodavatelů veřejné zakázky „Rekonstrukce ZŠ Měšťanská“ a schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci stavební části za cenu 5 576 531
Kč a HRASPO spol. s r.o. na realizaci
části technologie stravování za cenu

5 239 154 Kč, a to z důvodu, že tyto nabídky byly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
Zastupitelstvo na 16. schůzi
dne 27. 4. 2017:
- schválilo poskytnutí dotací z programu Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- požaduje v Plánu udržitelné mobility města Brna:
• zapracovat východní obchvat Tuřan
(přeložka II/380);
• zapracovat jižní obchvat Chrlic (prodloužení II/152) v trase dnešních komunikací Davídkova – Roviny;
• navrhnout rozšíření dálnice D1 formou oboustranných kolektorů (systém
2 + 2 + 2 + 2) a doplnění MÚK Černovická terasa;
• navrhnout Bratislavskou tangentu /
radiálu (přeložku I/41) po pravém břehu Svitavy, zachovat přímé napojení ul.
Kaštanová na I/41;
• nenavrhovat jakoukoliv variantu dálniční či silniční Jihovýchodní tangenty;
• navrhnout dálniční Jižní tangentu
propojující dálnice D52 a D2 tak, aby
se na dálnici D2 napojovala v místě stávající MÚK Chrlice (u Olympie), tedy
ve variantě, která nepředpokládá další
pokračování východním směrem (Jihovýchodní tangenta);
• navrhnout modernizaci a zdvojkolejnění železniční tratě Brno hl.n. – Chrlice - Sokolnice
• navrhnout záchytná parkoviště P+R
u vlakových nádraží v okolí Brna;
• navrhnout bezpečné propojení pro
pěší a cyklisty do sousedních městských částí a obcí:
− Tuřany – Dvorska;
− Tuřany – Slatina;
− Brněnské Ivanovice – Komárov (podél ul. Kaštanová – Hněvkovského);
− Brněnské Ivanovice – Černovice (přes
Černovický hájek);
− Holásky – Chrlice;
− Tuřany – Sokolnice;
− Dvorska – Kobylnice.
• přihlédnout k eliminaci dopadů provozu tuřanského letiště na obydlené lokality městské části Tuřany, a to
úplným zákazem cvičných letů velkých dopravních letadel a cvičných
letů malých motorových letadel orien-
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tovaných nad městskou část Brno-Tuřany a dále přistoupit
k omezení vzletů velkých dopravních letadel a sportovních
letů malých motorových letadel nad obydlenou zástavbu.
- v rámci projednávané Tahové studie VMO Východ zpracované projekční kanceláří PK Ossendorf souhlasilo s přesunem trasy velkého městského okruhu mimo centrum Komárova, jižně od železniční tratě, nesouhlasilo s přesunem trasy
Bratislavské tangenty / radiály na levý (východní) břeh Svitavy a požaduje:
• umístit Bratislavskou tangentu / radiálu (přeložku I/41) na
pravý (západní) břeh Svitavy, tj. na stranu průmyslové zóny;
• zachovat zavedenou fungující Farmu Ráječek (tj. neumisťovat na její místo obří mimoúrovňovou křižovatku);
• zachovat přímé napojení ul. Kaštanová na I/41, a to alespoň
pro napojení na dálnice D1 (směr Praha i Ostrava) a D2 (směr
Bratislava) a zpět;
• na ul. Kaštanová – Hněvkovského nenavrhovat okružní křižovatky (přímý průjezd autobusových linek 40, 48, 63, 109
a 509);
• co nejmenší fragmentaci nezastavěného území;
• zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty – stezky pro
pěší a cyklisty podél ul. Kaštanová – Hněvkovského, po obou
březích Svitavy, podél ul. Vinohradská – Faměrovo nám.
- požádalo o účelovou dotaci z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2017“ z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 80 000 Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.

Poděkování
Jménem MČ Brno-Tuřany děkuji dárcům a sportovním
nadšencům, kteří opakovaně a nezištně poskytují, převážně dětem, poháry pro vítěze. Naše komise je rozděluje

mezi místní školky, školy a sportovní organizace.
Lenka Smutná
Komise kulturní a sportovní

Kam nahlásit přeplněný kontejner?
Možností máte hned několik.
• Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a.s – tel.:
548 138 315. Číslo najdete na nálepkách umístěných na
všech kontejnerech a popelnicích.
• Můžete využít webových formulářů na stránkách www.
sako.cz. Stačí vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.
• Nejnovější možností je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní aplikace Třídění odpadu v Brně. Aplikace je dostupná ke stažení zdarma. Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, u které stojíte, a vy jedním kliknutím ohlásíte potřebu jejího vyvezení.
SAKO Brno, a.s.

Zasílání rozhlasových hlášení formou SMS
Vedení radnice stále hledá možnosti, jakým způsobem
lépe informovat svoje občany. Proto přicházíme s nabídkou
nechat si zasílat rozhlasová hlášení formou SMS zpráv. Služba je určena především starším občanům, kteří nevyužívají tzv. „chytré telefony“ či jiné moderní technologie. Pro aktivaci služby vyplňte přihlášku a ústřižek zaneste na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany, nebo ho zašlete naskenovaný na mail:
rozhlas@turany.cz. Případně službu objednejte telefonicky
na tel.: 545 128 211.
Radomír Vondra, starosta

Pro milovníky zelí - Kam pro krouhanku?

Firma AGRO Brno-Tuřany, a.s., oznamuje všem milovníkům tuřanského zelí, že začne od září prodávat čerstvě
krouhané zelí - krouhanku. Prodej bude probíhat na adrese AGRO Brno-Tuřany, a.s., Kaštanová 123, Brněnské
Ivanovice. Další podrobnosti najdete v srpnu na nástěnce u vchodu do areálu, případně na našich webových
stránkách http://www.agro-turany.cz/
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Co se děje v MŠ U Lípy Svobody
I když máme zimu rádi, na její konec jsme se už všichni těšili. Jaro jsme přivítali hned několika akcemi. Tou nejdůležitější pro naše velké předškoláky byla návštěva ZŠ na ulici Požární, která předcházela zápisům, a děti se při ní seznámily s chodem základní školy, takže je v září nemůže nic zaskočit. Začátkem dubna přivezlo k nám do mateřské školy svůj
program brněnské Planetárium - uvnitř nafouknuté kopule
děti shlédly promítání pohádky „Jak Měsíc putoval za Sluncem“, při které poznávaly nejen jednotlivá souhvězdí, ale
i fáze měsíce. Také jsme se zúčastnili divadelního vystoupení
s názvem „Hudba je lék“, které nám svými veselými a jednoduchými písničkami zpříjemnilo jedno jarní dopoledne. Na
konci dubna nesměl chybět tradiční „Slet čarodějnic“, při kterém se naše školka naplnila kouzelníky, čarodějnicemi a černokněžníky všeho druhu a všichni si den užívali při kolektivních hrách, soutěžích o sladké odměny nebo tanci na dětmi
oblíbené písničky.
V jarním období jsme se zapojili do projektu s názvem
„Tříďouni ve školách“, který zaštiťuje firma SAKO. Díky této
spolupráci byly k MŠ přistaveny kontejnery na papír i plast
a každá třída dostala krabice určené právě ke třídění zmíněného odpadu. Děti se seznámily s termíny „recyklace“ nebo
„třídění odpadu“ a nyní je vedeme hravou a zábavnou formou k větší zodpovědnosti při vyhazování odpadků i k péči
o naše životní prostředí.
Začátkem května nás čekala oblíbená „Muzikoterapie“,
při které se děti tentokrát aktivně zapojily do pohádkového
děje a každý hudební nástroj si osobně vyzkoušely. Ve druhé
polovině května se konala školka v přírodě, což je událost, na
kterou se všichni velmi těší. Letos jsme vyrazili do dalekých
Středních Čech, kde jsme si hráli na neandrtálce v pravěku.
Mimo jiné jsme si vyrobili mamuta nebo chýši z větví v lese.
O netradiční zážitky se nám postarala opět agentura OUTDOORWAVE - pod vedením zkušených instruktorů jsme stří6

leli ze vzduchovky, foukačky, nebo z luku, lezli jsme do korun stromů, zdolávali různé dráhy po lanech nebo se svezli na lanovce. Velký úspěch měl závod „Mamut-race“, při kterém jsme v terénu zdolávali nejrůznější překážky.
Červen byl jako každý rok ve znamení výletů. Celá školka
vyrazila do Lama-centra, jednotlivé třídy pak absolvovaly individuální výlety. Kromě výletů čekaly děti také vystoupení
pro rodiče, na která se pilně a poctivě připravovaly. Třída Sovičky, ve které jsou naše nejmenší děti, přinesla trochu radosti klientům místního Domova pro seniory a předvedla jim
své pásmo s pohádkou „O červené řepě“.
Na konci června se konala pravidelná akce „Pasování předškoláků“, při které se děti i paní učitelky rozloučily se všemi,
kteří v tomto roce v naší mateřské škole končí a po prázdninách usednou do školních lavic.
Děkujeme všem za spolupráci a projevenou přízeň ve
školním roce 2016/2017 a budeme se těšit na to, že i další
školní rok nám přinese nezapomenutelné zážitky.
Andrea Bartlová
ředitelka mateřské školy

Poděkování MŠ
Děti z mateřské školy Holásecká děkují Honebnímu společenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude využit k zakoupení pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.
Jaroslava Foltánová
ředitelka MŠ
Mateřská škola U Lípy Svobody 3 děkuje Honebnímu společenstvu Tuřany za finanční sponzorský dar.
Andrea Bartlová
ředitelka mateřské školy

ŠKOLSTVÍ

Ukliďme Česko

Den s panem starostou

Viděli jsme malého zaječího prcka, který se tisknul k zemi
tak silně, jako by se chtěl do země propadnout. Kdy? Ve čtvrtek 6. dubna, když se osmáci z béčka a sportovci ze sedmičky a osmičky naší školy zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Ve
dvou předchozích letech jsme čistili přírodní rezervaci Ráječek. Letos už byla tato lokalita obsazena, a tak jsme se na doporučení paní Ing. Malé z obecního úřadu zaměřili na lesík
V Moruších kousek od naší školy. A ještě jsme přidali okolí
polní cesty od haly na Měšťanské k ulici Jahodová. Zase jsme
se přesvědčili o tom, že nevymizeli lidé, kteří likvidují odpad
vyvezením „za humna“. Rozbité betony, cihly, plechovky od
barev, hadry, pytle, fólie, láhve, papíry… Dost odpadu, zejména plastů, ale mají na svědomí partičky, které zde tráví
svůj volný čas. Petek a krabiček od cigaret zde bylo taky požehnaně. Vrtat se v těchto hromadách nebylo nic příjemného, i když jsme měli rukavice. Nakonec se do toho ale holky
a kluci opřeli a výsledkem byla hromada odpadu u cesty připravená na odvoz a výrazně čistší kus přírody.
Tak nám pomozte, ať to tak vydrží co nejdéle!

V 8 hodin ráno jsme měli sraz s panem starostou před radnicí. Představil se nám a poté jsme měli možnost se tázat na
vše, co nás zajímalo. V 9 hodin jsme měli tu čest být na jednání o sestavení pracovní čety, která bude poskytovat potřebné služby. Od 10 hodin byla schůzka s projektanty ohledně
nové silnice na ulici Rolencova. Po skončení zasedání jsme
navštívili MŠ U Lípy Svobody, kde nás paní ředitelka provedla školkou a ukázala nám nové hřiště. Potom jsme jeli zkontrolovat lesík a prolézačky na konci ulice Jubilejní. V pravé poledne nás čekal oběd na Sokolovně. Všichni jsme si dali řízek.
Cestou zpět na radnici nás pan starosta pozval na výbornou
zmrzlinu do Mlsné cukrárny. Dále jsme řešili, co se bude dít
s budovou pekárny a co je nutné udělat s půdou radnice. Nakonec jsme s dobrou náladou odkráčely domů.
Den se starostou jsme si obě užily a dozvěděly jsme se
mnoho nových informací.
Natka Smutná, Tuřany, žákyně 6. B ZŠ Měšťanská
Kačka Pernesová, Tuřany, žákyně 8. B ZŠ Měšťanská

Radek Vecheta
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KULTURA
„Tři svatí“ před kostelem
Barokní pískovcové sousoší Immaculaty s jezuitskými
světci nalezneme v blízkosti bývalé jezuitské rezidence –
uprostřed rušné křižovatky na zbytku parčíku mezi farou
a kostelem.
Autor díla, brněnský sochař a přední barokní tvůrce Jan
Kašpar Pröbstl se zhostil zakázky po roce 1690 už jako zkušený mistr. Sv. Františka Xaverského, významného jezuitského misionáře, usadil po levici Panny Marie a u jeho nohou umístil klečícího Inda,
který vzpíná ruce vzhůru. Jde
o zobrazení okamžiku křtu,
kdy sv. František, pozvedávající kříž, uvádí nově příchozího do náruče církve. Po pravé straně je sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského
řádu, v ornátu a v pravé ruce
držící monstranci. Před ním
je zobrazen anděl, nesoucí
knihu s počátečními písmeny jezuitského hesla Ad maiorem Dei gloriam (K větší slávě Boží). Nad oba světce vyvýšená Panna Marie je zobrazena jako Immaculata (neposkvrněné početí), což je jeden
z typů zobrazování Panny Marie ve výtvarném umění. Zde jde o její barokní podobu, která
představuje ženu stojící na hadu, s měsícem se špičkami otočenými dolů pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem
hlavy. Immaculata stojí na kouli symbolizující svět. Celou kompozici lze chápat jako vyjádření úcty obou světců Panně Marii.

Hodnotné dílo dnes na rušné křižovatce zaniká a působí
jako připomínka zašlých časů. Z dopisu tuřanského faráře
P. Metoděje Rouse Biskupské konzistoři ze dne 20. 11. 1922
se však dozvídáme, že tomu tak nebývalo vždy a že kolem
„Třech svatých“, jak dnes památce přezdívají místní, býval
občas i rozruch, posuďte sami:
„Je zajisté divno, že po tak krátké době (dílo bylo důkladně
zrestaurováno v roce 1911,
pozn. aut.) prohlašuje obecní
úřad toto sousoší za nebezpečné k úrazu. Ale kdo se podívá na toto sousoší, užasne
nad zvrhlostí lidskou! V neděli dne 29. října odpoledne, mezitím, co všichni kněží zdejší byli přítomni děkovným službám Božím za ukončení sklizně polní, školní děti,
které obyčejně bavívaly se
tím, že po zábradlí skáčou
(zde myšlena balustráda kolem sousoší, pozn. aut.), se
honí, ba že dokonce ti „povedenější“ přes opětovné zakročení faráře, jednotlivé vyčnívající části soch za terč
své dovednosti v trefování se
kameny ze silnice si brávaly
(aniž kdo kdy z obecního zastupitelstva rozpustilce pokáral), kdy v této době dílo zhouby vykonaly a dokonaly. Pískovcové zábradlí z části rozbouráno, jednotlivé součásti z kamene přelámány a zpřeráženy, za bílého dne mezi 15. – 16. hodinou po poledni.
Farář ihned, ještě dříve než lidé z kostela odešli, zavolal
místní stráž (tj. četníky) ke konstatování zpustošení, se žádostí, aby věc byla vyšetřena;
výsledek ovšem dosud faráři
oznámen nebyl, a sotva, jako
skoro vůbec veškery krádeže
kostelní, sotva kdy oznámen
bude. Jisto jest, že děti vpravdě
katolické tuto spoušť nezpůsobily, ty byly v kostele.
Zda a jak daleko tu byl úmysl nebo návod nezodpovědných živlů, jimž na odstranění „jezuitského“ sousoší záleží,
nedá se zjistiti.“
zdroj: Diecézní archiv Biskupství brněnského
Ilona Protivínská
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ář, který v říjnu 2015 instalovala v centru města na Jakubském
a Moravském náměstí. V současné době tuto svoji myšlenku
rozšiřuje a ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi zahajuje instalaci laviček i mimo
střed Brna. Městská část BrnoTuřany se do projektu literárních laviček zapojila, aby mohla
rozšířit nabídku knihovnických
služeb pro občany. Na zhotovení lavičky poskytla dotaci ve
výši 20.000 Kč. Vstupní knihovní
fond jakož i následné doplňování knih bude zajišťovat knihovna, možnost obměňovat soubor knih však bude mít každý
její uživatel.
Radomír Vondra, starosta

Chlévská lyrika básníka Zdeňka Volfa
i literární lavička oživila veřejný prostor
Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se uskutečnila v naší městské
části instalace již sedmého panelu v rámci projektu Brno poetické. Cílem projektu, jehož iniciátorem je Ústav pro českou literaturu AV ČR, je ukázat, jak velký básnický potenciál se nachází v městě Brně a kolik básníků různých časů a poetik věnovalo brněnským lokalitám své verše. Na zdi radnice městské části Tuřany, kde sídlí i Knihovna Jiřího Mahena,
byly odhaleny verše básníka Zdeňka Volfa z knihy Chlévská
lyrika. Instalace panelů byla zahájena v červnu 2016 na pobočce v Maloměřicích, v listopadu byly čtyři panely s básněmi Františka Halase, Jiřího Mahena, Zeno Kaprála a Karla Tachovského instalovány v průchodu do Ústřední knihovny a v prosinci 2016 pak panel s básní Ivana Blatného na pobočce v Jundrově.
Ve stejný den oživila veřejný prostor v Tuřanech literární lavička, která byla instalována u základní školy Požární.
Koncept literárních laviček našel svoji inspiraci v zahraničí, knihovna jej však rozvinula a připravila unikátní mobili-

Římskokatolická farnost slavila
V měsíci květnu prožila Římskokatolická farnost v Tuřanech několik krásných slavností. Nejprve v sobotu 6. května byla v našem kostele slavnostní mše svatá v rámci pouti hasičů Jihomoravského kraje. Bohoslužbu přijel sloužit
Mons. Václav Slouk, brněnský děkan a prelát kapituly na
Petrově v Brně. Oslavit svého patrona sv. Floriána přijeli hasiči z České republiky a také delegace ze Slovenska.
Z bohoslužby jsme si odnesli povzbuzení pro další poctivou snahu o společné dobro.
Následně v sobotu 13. května bylo v našem chrámu biřmování našich věřících, kteří přijali svátost křesťanské dospělosti. Biřmovat přijel Mons. Pavel Konzbul, pomocný
brněnský biskup a díky jeho osobnímu šarmu se bohoslužba i následné malé pohoštění všem zúčastněným velice líbily. Jedenáct našich i přespolních věřících tím udělalo důležitý krok k duchovní dospělosti.
A v neděli 14. května opět jedenáct, tentokrát malých
věřících, přijalo první svaté přijímání, na které se dlouho
poctivě připravovali. Bylo to pro ně nejen završení jejich
přípravy, ale také to pro ně byl první krok k samostatnému duchovnímu životu.
V pátek 9. června byl v rámci Noci kostelů v Tuřanech
opět otevřený jak náš, římskokatolický kostel, tak i chrám
Církve československé husitské. Programy byly jako obvykle pestré a něčím úplně nové.
Poděkování náleží organizátorům všech akcí za síly
a čas, který věnovali společnému dobru a také děkuji MČ
v Brně-Tuřanech za finanční podporu!
Přeji všem čtenářům pěkné prázdniny a dovolenou!
Luboš Pavlů, farář
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V novém díky Vám!
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval
jménem Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky. Poděkování patří všem, kteří ochotně nosí a vozí v průběhu celého roku svázaný starý papír k holaské hasičce. Výčet všech,
které potkávám s papírem u hasičky, by byl dlouhý a nerad
bych někoho opomenul. Dovolím si však jmenovitě poděkovat dlouholetému podporovateli sboru panu Pavlovi Bártovi za papír z Restaurace Colatransport, dále panu Radkovi Vágnerovi z Chrlic, který nám přenechává papír z prodejny potravin.
Díky Vám všem jsme mohli pro „naše mladé hasiče“ zakoupit nové dresy a helmy, ve kterých reprezentují náš sbor. Prvně je hrdě oblékli dne 3. června 2017 na závodě v požárním
útoku konaném v sousedních Chrlicích. Umístili se na pěkném pátém místě, požární útok zvládli ve velmi dobrém čase
22,5 sekundy.
Celoroční činnost mládeže je dále finančně podporována
dotací Statutárního města Brna a finančním darem od pana

Jiřího Poláka. Bez dotace bychom nemohli pořizovat nové
materiální vybavení potřebné k tréninku a účasti na závodech mladých hasičů.
Děkuji všem za podporu!
Michal Krátký, velitel JSDH Brno-Holásky

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Touto zásadou se řídí členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Holáskách. Zatímco mnozí z nás tráví volný
čas u počítače, jdou na procházku či jedou na výlet, tito hoši
se pravidelně scházejí, aby se zdokonalovali v dovednostech, které nezbytně potřebují při ostrém zásahu. Být dobrovolným hasičem je svým způsobem zvláštní záliba, nečekající žádnou výhodu ani zážitek. Největší odměnou je pocit
z dobře vykonané práce, záchrany majetku a mnohdy i životů při požáru, hromadném neštěstí či živelné pohromě.
Snímky zachycují jednotku velitele Michala Krátkého a in11
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Druhá Krajská hasičská pouť v Tuřanech
Prastaré mariánské poutní místo a jedno z hlavních
poutních míst brněnské diecéze, farní kostel Zvěstování
Panny Marie v Brně-Tuřanech, přivítalo v sobotu 6. 5. 2017
u příležitosti svátku sv. Floriána již druhou hasičskou pouť
KSH Jihomoravského kraje.

struktora prací ve výškách a nad volnou hloubkou Ludvíka
Čečatku při praktickém výcviku zaměřeném na používání
postrojů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Pořadatelem bylo Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje, Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice ve spolupráci s Městskou částí Brno-Tuřany a římskokatolickou farností Brno-Tuřany. Na organizaci se dále podílely sbory dobrovolných hasičů Holásky, Chrlice, Slatina, Těšany a Kobeřice. Letošní hasičské pouti se zúčastnilo méně sborů než v loňském roce. Nicméně účast potvrdilo 24 SDH v historických, dobových nebo současných
uniformách. Setkali se zde hasiči z Jihomoravského kraje
a kraje Vysočina.
Úderem desáté hodiny vyšel slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby Mládežnická dechová hudba při ZUŠ
Další snímky jsou z výcviku plnění bambivaku na letišti Brno-Medlánky. Výcvik pořádal Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Tento způsob hašení se používá při požárech lesního porostu, zejména v oblastech nepřístupných
pro pozemní techniku.
Petr Waidhofer, člen výboru SDH Brno-Holásky

Velké Pavlovice. V čele průvodu nesli hasiči z SDH Lavičky sochu sv. Floriána, následoval útvar praporečníků s historickými prapory, zástup hasičů a poutníků. Průvod uzavírala rozsáhlá kolona hasičských vozidel.
Účastníky poutě přivítala starostka KSH JMK Zdeňka
Jandová a z hostů přítomné pozdravila předsedkyně DPO
Senica Marta Hurbanisová a za HZS Jihomoravského kraje shromáždění pozdravil ředitel KŘ plk. Ing. Jiří Pelikán.
Následovala komentovaná přehlídka současné i historické techniky jednotlivých hasičských sborů. Mezi nej12
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starší exponáty patřila koňská stříkačka z majetku SDH
Lavičky.
Z novější techniky stojí za zmínku DA pro JSDH pořízené
z dotace ČR.
Hlavním bodem pouti se stala mše svatá za živé a zemřelé hasiče, jejíž celebraci vedl brněnský děkan Mons. Václav
Slouk společně a tuřanský farář Luboš Pavlů, CRV.
V rámci odpoledního programu na hřišti sokolovny proběhla přehlídka praporů a dobrovolní hasiči z Laviček ukázali divákům, jak se hasilo stříkačkou, která se zapřahala za
koně.

I mladý hasičský potěr umí vyrazit do útoku! Mladí hasiči z SDH Chrlic názorně předvedli požární útok a mládežnické družstvo hasičů SDH Těšany publiku předvedlo disciplíny,
které absolvují na hasičských soutěžích – štafetu a uzlování.
Ukázku lidových tanců si připravili děvčata a chlapci z Národopisného souboru Ferdinanda Volka z Tuřan pod vedením slečny Evy Kršákové.

Celou akci doprovázely tematické prezentace. Pro návštěvníky byla v místní sokolovně nachystána výstava hasičských artefaktů – hasičských uniforem, šavlí, sekerek, přileb,
medailí, odznaků a výstava z činnosti pořádajících sborů.
I přes slabší účast hasičů se akce vyvedla a všichni organizátoři z řad SDH Brněnské Ivanovice, Slatiny, Holásek, Chrlic, Těšan a Moutnic odvedli velký kus práce. Poděkování za
podporu a průběh celé akce patří fa PERSPEKTA, HVP, KSH
JMK a SDH Brněnské Ivanovice.
Zdena Jandová

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Holásecká jezera
V polovině března provedla společnost Ekologické audity a posudky s. r. o. na všech jezerech odběry sedimentů
a v květnu po jejich analýze vyhotovila závěrečnou zprávu.
Ze Závěrů a doporučení zprávy uvádíme:
„Na základě výsledků odběrů a analýz sedimentů ze soustavy deseti Holáseckých jezer lze konstatovat, že sedimenty Kašpárkova jezera a Roučkova jezera jsou kontaminovány
nad limity látkami ropného původu a polyaromatickými uhlovodíky a nelze je bez další dekontaminace, resp. přirozené
atenuace (odbourání přirozenou cestou,) využít jako odpad
na povrchu terénu ani jako sediment na zemědělské půdě.
Nejedná se však o odpad kategorie nebezpečný, ale výhradně o odpad kategorie ostatní! Kontaminace sedimentů uhlovodíky ropného původu mírně nad stanovené limity
byla dále zjištěna u jezera Typfl a Kmuníčkova jezera.
Sedimenty ostatních jezer, tj. Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Lávka a Kocábka jsou bez znečištění překračujícího stanovené limity pro uložení na povrchu terénu a používání sedimentů na zemědělské půdě. Sedimenty těchto
jezer tedy splňují legislativní podmínky pro jejich využití na
povrchu terénu anebo na zemědělské půdě.
Kontaminace sedimentů jezera Typfl a Kmuníčkova látkami ropného původu je v rozmezí nejistoty měření a je tedy
vysoce pravděpodobné, že pouhý proces přirozené atenuace těchto sedimentů by vedl ke snížení tohoto znečištění pod stanovené limity. Lze doporučit odtěžení sedimentů
a samovolné odvodnění na povrchu vhodně zvoleného terénu s reálným předpokladem, že v řádu několika měsíců letního období dojde k přirozenému odbourání látek ropného
původu pod stanovené limity.
Kontaminace sedimentů Kašpárkova jezera a Roučkova
jezera lze řešit následovně: 1. Využitím přirozené atenuace
organického znečištění, 2. Procesy řízené dekontaminace na
vhodném zařízení k využívání odpadů, 3. Uložení na skládku jako odpad.
V každém případě lze vždy doporučit provést přirozené
odvodnění jezerních sedimentů (ad 1), a to zejména z důvodů ekonomických.“
Na začátku června proběhla na magistrátu za účasti náměstka M. Andera prezentace závěrečné zprávy a bylo dohodnuto, že v průběhu června se uskuteční za přítomnosti všech zainteresovaných stran schůzka, na které bude projednán další postup v návaznosti na vytýčený investiční záměr k revitalizaci jezer.
Vzhledem k výsledkům analýzy vzorků se nenaplnila naše
obava z extrémní toxicity sedimentů a tím i neúměrně vysokých nákladů na jejich likvidaci. Pevně doufáme, že plánovaná revitalizace jezer bude zahájena v roce 2018.
Lokalita Vinohrad
Podle posledních informací Odboru územního plánování
a rozvoje by měla být v polovině roku k projednání studie založená na zástavbě lokality převážně rodinnými domy.
13
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Děti si svůj den patřičně užily
Jak už se stalo tradicí, první červnovou sobotu se na hřišti za tuřanskou Sokolovnou konal dětský den. Vedení obce
se jej opět rozhodlo uspořádat v lehce komornější atmosféře tak, aby byl určen zejména dětem z naší městské části. Ve
spolupráci se Sokolem Tuřany, sportovní agenturou Outdoor Wave, divadlem fyziky ÚdiF a za pomoci několika sponzorů mohl být dětský den hodinu a půl po poledni zahájen.

Lokalita U potoka
Stále ještě není dořešena směna pozemků mezi developerem a městem Brnem. Jedná se o pozemky určené pro výstavbu domů s pečovatelskou službou, případně bytových
domů.
Uliční zeleň v Holáskách
Na základě podnětu spoluobčanů Holásek jsme jednali
o možnosti obnovy uhynulých stromů, které byly vysázeny
v rámci rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulicích Popelova, V aleji a Na návsi. Provedení náhradní výsadby brání neústupný postoj správců inženýrských sítí, tj. Brněnských
vodovodů a kanalizací, RWE a EON. Je zarážející, že v době
rekonstrukce s výsadbou správci sítí souhlasili a nyní dosadbě brání.
Výstava fotografií
Na začátek příštího roku připravujeme výstavu fotografií „Rok na jezerech“. Podrobné propozice soutěžní výstavy
a přihlašovací formulář jsou uvedeny na webových stránkách naší Městské části.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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To hlavní se samozřejmě točilo kolem dětí. Jednak se točila zdarma kofola, dále cukrová vata, o kterou většina dítek žadonila své rodiče, hlavně se však u jednotlivých herních stanovišť točily samotné děti. Ty mohly za každý úspěšně splněný úkol získat sladkou či jinou odměnu. Již při vstupu každý dětský účastník obdržel lahodný koláč a látkový
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pytlík, do kterého pak alespoň získané sladkosti mohl odkládat, pokud je tedy dokázal ihned nesníst. Na své si děti přišly
i prostřednictvím prezentace divadla fyziky ÚdiF, kde získaly
nové fyzikální poznatky a rodiče se myšlenkami alespoň na
chvíli vrátili dosvých mladých let ve školních lavicích. Velmi
příjemným zpestřením byla účast hasičské jednotky z Holásek, která dokázala děti aktivně zapojit formou shazování kuželů vodním dělem a prohlídkou hasičského auta.
V průběhu dětského dne se oči všech zúčastněných upínaly k tombole, ve které 6 dětských výherců získalo vyhlídkový let vrtulníkem.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům, organizátorům a pomocníkům, bez nichž by se dětský den nemohl
uskutečnit, ale také rodičům, kteří se se svými dětmi rozhodli strávit sobotní odpoledne na akci pořádané MČ Brno-Tuřany. Hlavně díky nim totiž byla akce taková, jaká byla. Budeme velice rádi, pokud máte k dětskému dni nějaké připomínky, za jejich sdělení, aby příští ročník byl ještě vydařenější, než ten letošní.
Lenka Smutná
Komise kultury a sportu

Klub důchodců v Tuřanech
Již pátým rokem rozvíjí svou činnost v naší městské části Klub důchodců. Při registraci bylo přihlášeno 54 členů
a členek. Dnes už máme 115 členů. Je to důkaz toho, že
činnost klubu je pro naše starší občany zajímavá. 19. ledna jsme zhodnotili loňský rok a naplánovali činnost v roce
2017.
Pro naše důchodce a seniory pořádáme 4x do roka taneční odpoledne. Po úspěšných zábavách v březnu a květ-

nu chystáme zábavy v termínu 23. září a 2. prosince. Na
tyto zábavy, které jsou vždy v 16,00hod. na Orlovně, srdečně zveme i ostatní občany z obce.
Organizujeme zájezdy. Letošní první zájezd byl do Jaroměřic nad Rokytnou. Místní barokní zámek přezdívaný
také České Versailles je spolu s kostelem sv. Markéty vrcholným dílem baroka. Pokračovali jsme do Oslavan, kde
jsme navštívili Hornické muzeum. V Dolních Kounicích
jsme si prohlédli Židovskou synagogu, klášter ROSA COELI a okoštovali místní vína ve sklepě u Oulehlů. Další zájezd byl do Litomyšle. Její náměstí je zařazeno do Českého
dědictví UNESCO. Krásné budovy pamatují na naše kulturní velikány Bedřicha Smetanu, Boženu Němcovou a další. Následovala prohlídka zámku z období vrcholné renezance. Poté jsme se vydali do Svitávky, kde jsme navštívili Lów Beerovu vilu. Jednu z nejhezčích vil v republice
ocenili všichni přítomní. Následoval přesun do Předklášteří na prohlídku kláštera Porta Coeli.
V plánu máme v letošním roce ještě zájezd do Rakouska a návštěvu našich kamarádů v Čachticích s návštěvou
zámku v Buchlovicích.
Zástupci našeho klubu se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží. V městském kole 24. 5. jsme skončili na
celkovém 2. místě, přičemž jsme obsadili dvě první místa,
dvě druhá místa a jedno třetí. Čeká nás ještě krajské kolo
koncem června. I tam budeme obhajovat celkové druhé
místo.
Tím naše činnost nekončí. Pravidelně měsíčně (mimo
prázdnin) jezdíme do termálních lázní ve Velkém Mederu
na Slovensku. Navštěvujeme kulturní akce, divadla apod.
Vedení KD Brno-Tuřany
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Foto: Družstvo mladšího žactva, zleva: David Biječek, Štěpán Šnajdr, Štěpán
Horák, Adam Roupec, Lucka Francová, Natálka Nezvalová, Eliška Nerudová

Sezona u tenistů je v plném proudu
Tenisová sezona po nevlídném začátku, kdy mráz, kroupy a deště vyháněly sportovce ze svých tradičních působišť,
zdárně pokračuje. Oddíl TK Tuřany ani letos nelenil a připravil si do sezony nemálo zajímavých novinek.
Tou první budiž fakt, že postupně došlo k dalšímu dílčímu vylepšení prostředí, ve kterém působíme. Vyspravení laviček, nové nátěry v šatnách i v prostorách sociálek se sice
zdají jako drobnost, ale i takovéto maličkosti přispívají ke
zvýšení komfortu našich návštěvníků. Neméně zajímavou
zprávou je i vytvoření zbrusu nového, uživatelsky přívětivějšího webu, za nějž děkujeme našemu členu, Marku Blažkovi. Na webu www.tkturany.cz tak naleznete nejen rezervační
systém pro pronájem kurtů, ale i čerstvé informace z turnajů
a zápasů družstev, kterých se naši členové účastní.
A právě soutěže družstev se již zdárně dostávají do druhé
poloviny letošního ročníku. Áčko dospělých vedené kapitánem Michalem Meluzínem bojuje o své místo v popředí tabulky krajské soutěže III, když po čtyřech kolech zaznamenalo tři výhry a bohužel jednu velice těsnou porážku. Úkolem
nově postaveného týmu dospělých s označením „B“ je především vybudovat novou partu „mlaďochů“, která bude postupně výkonnostně růst a ambice týmu pod taktovkou kapitánky Daniely Kuchtové tak nesahají do přehnaně závratných výšin. Prozatím se družstvu nepodařilo ukořistit první
vítězství v soutěži. Mnohem ambicióznější je tým dospělých
„C“ s kapitánem Vladimírem Nerudem, který posílen o hostující hráče bojuje s prozatímními čtyřmi výhrami o postup
z krajské soutěže IV. Nutno dodat, že klíčové zápasy ho ale
čekají až v červnu, stejně jako naše družstvo dorostu, vedené Radkem Vondrou. Jeho tým během prvních tří kol také
nepoznal hořkost porážky, ve čtvrtém kole ale už nestačil na
soupeře z Lesné. Kapitán Květoslav Šafránek válčí společně
s družstvem staršího žactva v těžké skupině krajské soutěže III a vzestupnou tendenci výkonů dokázal jeho mančaft
potvrdit prvním vítězstvím ve čtvrtém kole proti Ingstavu.
Družstvo mladšího žactva s vedoucím Robertem Biječkem
se letos může pyšnit silnou sestavou a po posledním kole
16

ustálilo svoje skóre na dvou výhrách a dvou porážkách, přičemž poslední květnovou neděli dokázalo poprvé v tuřanské historii porazit soupeře z brněnského TC. Prozatím nejlepšími hráči sezony jsou opory Vladimír Nerud mladší, který drtí soupeře z řad dorostenců i dospělých (přičemž dva
zápasy ze zdravotních důvodů musel odehrát levou rukou)
a David Biječek, který suverénně vyniká mezi mladšími žáky,
ale dokázal už porazit i soupeře ze staršího žactva.
Kromě soutěží družstev se závodní tuřanský tenis může
pyšnit i organizováním turnajů krajské i celostátní úrovně. Letošní bombou v termínovce je pořádání turnaje vysoké kategorie B! Bude se jednat o klání žen, které proběhne
v období 1. - 4. července. Všechny diváky tak srdečně zveme na zhlédnutí tenisu, který moc často na tuřanských kurtech k vidění nebyl. Samozřejmě pořádáme i turnaje kategorie C ve všech ostatních věkových skupinách, tedy mladší žactvo, starší žactvo, dorost, dospělí a tradiční zářijové Tuřanské Debly a Mixy.
Za TK Tuřany Michal Meluzín

Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.
Posledně jsme psali o ukončení 1. čtvrtletí 2017, dnes
už můžeme konstatovat, že máme za sebou polovinu roku
2017, a to celkem úspěšně jak ve sportovní činnosti, tak ve
společenském dění.
Všechna cvičení, ať kondiční cvičení žen, tak rodičů s dětmi, probíhala dle dohodnutého rozvrhu a programu. Prakticky probíhala cvičení bez závad a ke spokojenosti všech cvičících. Totéž se dá říci i o tréninkovém cvičení kulturistů. Bylo
také ukončeno saunovací období 2016-2017 a po nutných
opravách v prostorách sauny zahájíme saunování v měsíci
říjnu, včas sdělíme. Nyní umožňujeme pobyt v šatnách sauny našim nájemcům z tenisových kurtů. Zde je na místě jim
poděkovat za provedené úpravy areálu a popřát si, oběma
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stranám, další dobrou spolupráci.
Další větší opravy nás čekají v objektu Orlovny, hlavně
v tělocvičně, ale také běžná každoroční údržba. První takovou vlaštovkou byla změna v restauraci - vymalování, nové
obložení stěn. Také zde děkujeme nájemcům pánům Jobovi
a Matulovi za dobře připravenou a odvedenou práci.
Nyní něco k našim stolním tenistům, naše družstva skončila svoje soutěže do konce dubna. Můžeme se pochlubit,
že tato sezona byla jedna z našich nejúspěšnějších. A-družstvo skončilo v III. lize na pěkném 6. místě a další čtyři družstva postoupila do vyšších soutěží. Uznání si zaslouží družstvo složené z nejstarších hráčů v základní sestavě s jedním
mladším. Jsou to Klimeš Viktor – 75 let, Pazdera Milan, Vondruška Ladislav – 71 let a Zimola Ondra – 36 let. Toto družstvo postoupilo suverénně do vyšší soutěže z prvního místa.
Tento postup se stal kuriozitou, jelikož vyhráli celou soutěž
bez jediné porážky s jednou remízou. Bylo to 24 výher, což se
ještě žádnému družstvu nepodařilo. Dále si naše poděkování zaslouží hráč Jiří Handl, který náš klub úspěšně reprezentoval ve vyšších soutěžích několik roků, ale nyní ohlásil přestup z důvodů změny bydliště. Další změnou je příchod Ladislava Dvořáka z Modřic. Do příští sezony chce ještě vedoucí A-družstva pan Petr Babák sehnat pátého hráče do základní sestavy. Stále zlepšující výkony mají hráči Petr Škvařil, Jan
Vysloužil a Víťa Vysloužil – budou dobrými posilami ve vyšších soutěžích. Pro nastávající sezonu, která začne v polovině září 2017, plánujeme přihlášení našich 10 žáků do mistrovských soutěží, pod vedením hráčů Josefa Pospíšila a Petra Škvařila, kteří se těmto žákům věnují.
Blíží se doba dovolených a prázdniny - prožijte vše v nejlepším zdraví, načerpejte hodně sil a odhodlání do dalších

dnů na Orlovně, ať při cvičení, tréninku nebo při společenských akcích pořádaných TJ Holásky, z.s. a naší restaurací Orlovna.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

Tuřany cup 2017
V sobotu 10. června uspořádal fotbalový oddíl SK Tuřany
již 14. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek Tuřany cup 2017. Dvacet týmů hráčů a hráček ročníku narození
2006 soupeřilo nejprve ve třech základních skupinách, následně znovu každý s každým ve skupinách o vítěze a celkové umístění.
Zlato získali v celodenním klání naprosto zaslouženě hráči Žďáru nad Sázavou, kteří zvítězili ve všech 10 odehraných
utkáních. Na 2. místě skončil slovenský Trenčín a bronzová
skončila Chrudim. Domácí tým Tuřan, vedený trenéry Markem Novákem a Jiřím Jedličkou, statečně bojoval s kvalitou
soupeřů a nakonec obsadil v turnaji 12. místo, což bylo druhé nejlepší umístění Tuřan v historii turnaje. Turnajové ceny
předali hráčům starosta MČ Radomír Vondra, předseda fotbalového oddílu Lubomír Kloss, místopředseda Michal Černý a organizátor turnaje Josef Lovecký.
Celou fotogalerii z turnaje najdete na:
http://skturany.rajce.idnes.cz/
Za SK Tuřany Miroslav Štěpánek
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OSTATNÍ
Černovický hájek, poslední lužní les v Brně
Kromě Holáseckých jezer se na území MČ Brno-Tuřany
nachází dvě neméně zajímavá chráněná území. Těmi jsou
přírodní rezervace Černovický hájek a přírodní památka
Rájecká tůň. Tato chráněná území najdeme ve zdánlivě
nehostinném prostoru mezi obchodním domem Makro,
dálnicí D1 a černovickou průmyslovou zónou.
Černovický hájek představuje poslední zachovaný
lužní les na území města Brna. Za chráněný byl vyhlášen v roce 1977 a má plochu 11,73 ha. Kromě svých přírodních hodnot, kdy je domovem vzácných i obvyklých
druhů živočichů a rostlin, je les významným i pro člověka. Představuje památku na historickou krajinu, kdy
Dyjsko-svrateckou nivu pokrýval hustý podmáčený les.
V současnosti je důležitým prvkem ekologické stability
a zejména vodního režimu, protože les zadržuje v krajině vodu. Hluboko pod ním se také nacházejí zásoby
podzemní vody, která pak v severovýchodní části vyvěrá
jako artézský pramen a vytváří tak lesní jezírko, na kterém kvetou žluté kosatce.
V neposlední řadě pak je les zdrojem jedlých a léčivých bylin. V brzkém jaře je les zaplaven česnekem medvědím, v poslední době tolik oblíbeným k přípravě špenátu či pesta. V chráněném území je sice jeho trhání zákonem zakázán, při ohleduplném sběru rostlin za hranicí

Mojmír Povolný – měnínský rodák
Slýchal jsem jej z Hlasu Ameriky. Informoval nás, jak se
Rada svobodného Československa zasazuje o naši svobodu
a demokracii. Byla to vrcholná politická organizace našeho
exilu. Založil ji a vedl od roku 1949 PhDr. Petr Zenkl a od roku
1974 byl její předsedou Mojmír Povolný. Z hlasu jsem poznal
jeho moravský původ a ze slov jistotu, že náš exil bojuje za
naši budoucnost.
Po pádu totality nabídl Mojmír Povolný své služby naší se
nově rodící demokracii. Stal se poradcem prezidenta Václava Havla, zorganizoval krajanskou misi k udržení jednotného

hájku se na nás jistě příroda zlobit nebude.
Český svaz ochránců přírody by rád o existenci a významu území Černovický hájek neboli Ráječek informoval co nejvíce obyvatel, výhledově totiž připravuje i jeho
zpřístupnění pomocí povalového chodníku.
Radka Matějíčková
ZO ČSOP Veronica

státu, přispěl k založení politologie na Masarykově univerzitě a Centra pro exilová studia na Palackého univerzitě. Za
zásluhy mu byl udělen Řád Tomáše Garrigua Masaryka a titul doktor honoris causa Masarykovy univerzity. Obec Měnín
udělila svému rodákovi čestné občanství a nyní mu odhalí pamětní desku na budově základní školy. Této slavnosti se
účastní osobnosti české i slovenské vědy a politiky.
Jako iniciátor Vás zvu nejen na uctění díla pana profesora,
ale i zápasu našeho exilu.
Jan Kruml

Obec Měnín
Vás zve na

SlavnoStní odhalení pamětní deSky
ČestnéMu ObČanOVi Obce Měnín

prof. JUdr. mojmíru povolnÉmU, dr. h. c.,
nositeli Řádu tomaše Garrigua Masaryka,
doktoru honoris causa Masarykovy univerzity,
profesoru Lawrence univerzity v appletonu,
předsedovi Rady svobodného Československa.
Deska bude odhalena

ve čtvrtek 6. července 2017 v 11 hod.
na budově Základní školy v Měníně
Mgr. Dalibor Gold v.r.
starosta
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Oldřich Odrážka v.r.
místostarosta

INZERCE
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Tel.: 545 232 271
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- Dispozice 1 až 5+kk
- Velikost až 114 m2
- Cena od 1 980 576 Kcˇ
- Spolecná
ˇ zahrada s bazénem
- Vlastní zahrádka ke každému bytu
- Nadstandardní pocet
ˇ parkovacích
míst na vlastním pozemku

www.chrliceplace.cz
acreal@acreal.cz
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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

Hledáme paní na hlídání
seniora. Lokalita Brno-Tuřany.
Informace tel. 731 488 836

800 442 442
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