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„Obchody se dřevem hýbou světem“

Ekonomickou krizi máme už nějaký ten pátek za námi a  tu-
řanská ekonomika se směle rozjíždí. Je pravda, že ekonomické 
oživení přijde do Tuřan vždy s určitým zpožděním. Kupříkladu 
právě teď v Číně začíná ekonomika opět stagnovat, ne-li kle-
sat, zatímco v Tuřanech jsou obchody na historických maxi-
mech. Dokonce zde vznikla burza. K založení burzy se v článku 
ještě dostaneme. Nejlépe se daří dřevařskému odvětví. Nejdří-
ve si však osvětlíme podmínky na trhu se dřevem v Tuřanech:
Cena dřeva určeného na máju v  posledních letech velmi 
vzrostla, a tak mají stárci stále větší problém sehnat nejen ce-
nově dostupnou, ale i kvalitní máju. Sokol bude muset zvá-
žit vyhledání nového dodavatele této velmi žádané komodi-
ty. Konkurence z ostatních dědin je obrovská a v podzimním 
období jsou všechny lesy vybrakované (máme jedny z posled-
ních hodů v okolí).
Co se týče máje, ta je postavena u sokolovny na odiv celé dě-
dině, což zavdává i choutky k tomu ji skácet. Co z toho bude 
„pokořitel“ mít? Nejen dřevo na topení, ale pokud uschová

šátek ze špičky, může se pokusit vydírat stárky. Mája je totiž 
chloubou a majetkem hlavních stárků, což s sebou nese ur-
čité povinnosti - a to: uhlídat si ji až do vostatků. Na vostat-
kové pondělí se skácí a končí tím i „funkční období“ hlav-
ních stárků.
No a  proto se skupinka Rakváčů (tuřanští ženáči) rozhodla 
máju na vostatky skácet. Mladí byli v neděli večer v hospodě 
a tak ji potají skáceli. Na pondělní zábavě potom se stárky vy-
handlovali bečku piva.
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Nutno podotknout, že skácení bylo velmi sporné, podpořené 
silnými argumenty obou stran:
„Mája je stárků po celou dobu vostatků! Tedy i v pondělí!“
„Nám zábava v krojích skončila v 19 hodin, pak už to nejsou 
naše vostatky!“
No kdo má pravdu, posuďte sami. Je jasné, že bečku piva ur-
čitě vypijí spolu.
No a tady se dostáváme k burze: na pondělní zábavě se ob-
chodovalo celkem třikrát:
Babské právo - dřevěná vařeka.
Samotná mája (dřevo).
Šátek z máje.
Babské právo stárci ukradli mamince třetího stárka a museli 
ho od bab vykoupit. Cena 555 Kč. Máju (tedy dřevo z máje) - 
prodali mladí stárci ženáčům a šátek z máje zase naopak mu-
seli vykoupit mladí od ženáčů.
Jak je vidět, tak za většinou obchodů se skrývá krádež. Kri-
minalita se vůbec v Tuřanech začíná zvyšovat, více se může-
te dočíst na stránkách www.rakvaci.cz, článek „Návod, jak se 
snadno ohřát“.
Další burza se bude konat na dalších hodech a vostatkách. 
Těšíme se a rádi přivítáme nové obchodníky, do handlování 
se totiž může zapojit každý.

Eva Kršáková

Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce 
libovolného věku na tanečkách pro děti. 
Zkoušíme každý pátek v 17 hod v Tuřanské 
sokolovně. Děti se naučí základní taneční 
krůčky, tuřanské tance, písničky a zvyky.

Více info: Eva Kršáková
776 882 813
evakrsakova@volny.cz

Co se u nás událo
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou první letošní číslo zpravodaje Listy a  věřím, 
že v něm najdete spoustu zajímavých informací z dění v našich 
obcích.
V  polovině ledna se opět konal tradiční společenský ples. Hoj-
ná účast občanů, bohatá tombola, taneční vystoupení žáků z MŠ 
Měšťanská a profesionálů z tanečního studia Kometa. To vše při-
spělo ke skvělé atmosféře a pohodovému průběhu celého večera. 
Poděkování patří všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří se na 
přípravě plesu podíleli.
Jedním z našich cílů je zlepšení informovanosti občanů. Od začát-
ku února jsou ve zkušebním provozu nové webové stránky obce. 
Podoba stránek není konečná a stránky budou postupně upravo-
vány. Stejně tak obsah, který bude doplňován. Dalším novým in-
formačním kanálem směrem k občanům je mobilní aplikace Čes-
ká obec. Po jednoduché instalaci do Vašeho chytrého telefonu 
tak můžete mít ihned dostupné aktuální oznámení a  informace 
o akcích.
První únorový týden proběhla na radnici beseda s  občany
o budoucí podobě tuřanského náměstí. Diskuze za účasti před-
stavitelů fakulty architektury VUT přinesla spoustu podnětů a ná-
padů, které budou sloužit jako podklad pro práci studentů. V ná-
sledujících dnech se můžete v naší městské části potkat se stu-
denty, kteří od Vás budou zjišťovat nejrůznější informace. Věnujte 
jim, prosím, trochu svého času a neváhejte případně vyplnit do-
tazník.
V  minulém čísle jsem Vás informoval o  odstranění popelnic ze 
hřbitova. Stalo se tak díky nekázni občanů, kteří do nich sypali 
štěrk. Podařilo se mně vyjednat umístění velké odpadové nádo-
by hned u vchodu do nové části hřbitova. Občané tak již nemu-
sejí nosit odpad přes celý hřbitov. Prosím, nepromarněte tento 
vstřícný krok správy hřbitovů a nevhazujte do nádoby nevhodný 
odpad. Na hřbitově byl také zpevněn štěrkový povrch u vchodu.
V letošním roce bychom rádi zprovoznili toalety na hřbitově.
Řešení dopravní situace v  Tuřanech se malými krůčky posou-
vá vpřed. Konečně došlo k osazení dopravních značek omezují-
cích vjezd kamionů na ulice Moravská a Chrlická. Přestože již rok 
upozorňujeme na naprosto nevyhovující stav křižovatky u koste-
la, stále jsou naše návrhy odmítány. Díky zvýšené nehodovosti ko-
nečně procitla i dopravní policie a požádala o vhodnější řešení kři-
žovatky. Bude svoláno jednání všech dotčených organizací a bu-

Sportovní hala
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deme požadovat rychlou a bezpečnou úpravu. Již jsem na toto 
téma také krátce jednal s novým náměstkem hejtmana. V součas-
né době je připravena konečná podoba smlouvy o obchvatu Tu-
řan. Pokud proběhne vše podle předpokladů, začnou v polovině 
roku výkupy pozemků potřebných pro stavbu obchvatu.

První únorový den byla za přítomnosti náměstkyně primátora 
slavnostně otevřena nová sportovní hala. Stavba je tak dokon-
čena, a může začít sloužit sportovcům, ale i dětem z naší základ-
ní školy. V odpoledních hodinách měli občané naší městské části 
možnost si novostavbu prohlédnout. Tuto možnost využila znač-
ná část obyvatel.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany

Rada na 27. schůzi dne 16. 11. 2015:
- vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových or-
ganizací zřízených MČ Brno-Tuřany za období 1-9/2015,
- schválila pravidla pro poskytnutí dotace a  návratné fi-
nanční výpomoci a pravidla pro udělení záštity starosty MČ 
Brno-Tuřany,
- souhlasila s obsahem více a méněprací na rekonstrukci bu-
dovy hasičské zbrojnice na ulici Jahodové,
- souhlasila s cenovou kalkulací firmy Komfort, která se týká 
víceprací na dokončení tělocvičny Měšťanská ve výši 205 043 
Kč,
- souhlasila s  obsahem investičního záměru akce: Rekon-
strukce ulice Požární,
- souhlasila s  prodloužením doby trvání dočasných staveb 
na pozemcích p.č. 1346/1 a 1346/2, k.ú. Brněnské Ivanovice 
na dobu max. 5 let s firmou Baraba,
- schválila uzavření smlouvy o  připojení elektrické požár-
ní signalizace na pult centralizované ochrany u novostavby 
tělocvičny v MČ Brno-Tuřany, ulice Měšťanská pomocí zaří-

zení dálkového přenosu s ČR – Hasičským záchranným sbo-
rem Jihomoravského kraje (provozovaný společností PAT-
ROL group s.r.o.)
- navrhla vypustit z dokumentace Plán ÚSES II realizaci RBC 
210 Černovický hájek z důvodu možné kolize s Bratislavskou 
radiálou a uvažovanými protipovodňovými opatřeními.

Rada na 28. schůzi dne 23. 11. 2015:
- vzala na vědomí návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany 
na rok 2016 ke zveřejnění na úřední desce,
- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního zna-
čení pro blokové čištění místních komunikací a ZáKoSu na 
rok 2016 společností SIGNEX spol. s r.o., Holzova 138, Brno, 
za cenu 5 500 Kč,
- pověřila starostu a Ing. Meluzína jednáním s Fakultou archi-
tektury ohledně veřejné architektonické soutěže „Revitaliza-
ce centra městské části Brno-Tuřany“.

Rada na 29. schůzi dne 30. 11. 2015:
- schválila uzavření smlouvy o  připojení k  distribuční sou-
stavě pro odběr zemního plynu se společností RWE GasNet, 
s.r.o., Klišská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem,
- souhlasila s obsahem více a méněprací na rekonstrukci bu-
dovy radnice,
- doporučila ZMČ nesouhlasit se změnou územního plá-
nu na pozemcích p.č. 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092/1, 
4092/2, k.ú. Tuřany, při ulici Přichystalově, z  návrhové plo-
chy DG - hromadné odstavné a  parkovací garáže na plo-
chu, umožňující bytovou a komerční výstavbu na těchto po-
zemcích,
- doporučila ZMČ doporučit prodej pozemku p.č. 250/28 
a  části pozemku p.č. 250/71 vše v  k.ú. Brněnské Ivanovice, 
a to společnosti Recykl Brno s.r.o., IČ: 041 92 711.
- doporučila ZMČ požádat prostřednictvím města o  účelo-
vou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 000 
Kč na nákup požárního vozidla pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů Brněnské Ivanovice,
- odvolala dle čl. 3 odst. 5 písm. c) Statutu komisí Rady měst-
ské části Brno-Tuřany z funkce člena Komise výstavby a roz-
voje Ing. Petra Haraštu a na jeho místo jmenovala Ing. Miro-
slava Dorazila,
- souhlasila s  uzavřením smlouvy o  zajištění provo-
zu a  údržby plynovodní přípojky v  souvislosti s  ob-
jektem novostavby tělocvičny na ulici Měšťanská, 
a to se společností RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rada na 30. schůzi dne 14. 12. 2015:
- schválila nové podmínky inzerce do zpravodaje Listy a ter-
míny uzávěrek pro rok 2016,
- schválila Zásady hospodaření městské části Brno-Tuřany 
s účinností od 1. 1. 2016,
- schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 4 000 Kč pro 
dítě v pěstounské péči,
- schválila rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2016,
- souhlasila s uzavřením smlouvy o sdružených službách do-
dávky elektřiny se společností E.ON Energie, a.s., s odběrným 
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„Slavnostní otevření sportovní haly, zleva: Přemysl Cebák ředitel společnosti 
Komfort a.s., náměstkyně primátora Klára Liptáková, starosta MČ Brno-Tuřany 
Radomír Vondra
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místem Měšťanská K/3751 (novostav-
ba tělocvičny),
- souhlasila s cenovou nabídkou fi rmy 
Varsta s.r.o. na výměnu vstupních dve-
ří do budovy hasičské zbrojnice na ulici 
Jahodové v ceně 22 627 Kč, s termínem 
výměny v lednu 2016,
- souhlasila s  cenovou kalkulací fi rmy 
Komfort, která se týká dodatečné insta-
lace výsledkové tabule útočného času 
ve variantě č. 1 za cenu 44 050 Kč,
- vzala na vědomí podané odvolání
a  svůj nesouhlas s  vyhrazením parko-
vacího stání na ul. Chrlická odůvodni-
la následovně:
Vzhledem k omezeným prostorovým 
možnostem v  dané lokalitě je Rada 
při posuzování žádostí nucena zo-
hledňovat zejména důvody, jako jsou 
omezení hybnosti žadatele a případ-
ně nutnost asistenční služby.
- souhlasila s  uzavřením dohody
o  spolupráci s  fakultou architektury 
VUT,
- vzala na vědomí odstoupení z funk-
ce člena komise kulturní a  sportov-
ní pana Radka Talafy a jmenovala no-
vým členem komise kulturní a  spor-
tovní Mgr. Lenku Šafaříkovou,
- odvolala dle čl. 3 odst. 5 písm. c) 
Statutu komisí Rady městské části Br-
no-Tuřany z funkce členy Komise do-
pravní Bc. Lukáše Lacha, Ing. Hanu 
Kašpaříkovou, Aleše Medka a  Ing. 
Zdeňka Oprchala,
- souhlasila s  pronájmem (pachtem) 
pozemku p.č. 3741 v  k.ú. Tuřany spo-
lečnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. za úče-
lem pěstování zemědělských plodin,
- souhlasila s ukončením smlouvy s Ko-
merční bankou, a.s., na základě které je 
poskytována služba Expresní linka KB, 
a to ke dni 15. 12. 2015,
- nesouhlasila se snížením nájemného 
z nájemní smlouvy ze dne 27. 4. 2006 
uzavřenou se společností Vodafone 
Czech Republic a.s., na částku 80 000 
Kč ročně,
- souhlasila s  ukončením nájemní 
smlouvy k pozemku p.č. 687 a části po-
zemku p.č. 681 o výměře 2250 m2 v k.ú. 
Dvorska se společností BONAGRO a.s.
a následně s pronájmem téhož pozem-
ku společnosti KOMAXIT s.r.o.,
- schválila Metodiku pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu.

Rada na 31. schůzi dne 4. 1. 2016:
- souhlasila s cenovou nabídkou Truh-
lářství Martin Pernes na výrobu ná-
bytkového vybavení (kuchyňské lin-
ky) v  novostavbě tělocvičny dle ná-
vrhu zpracovatele projektové doku-
mentace, v ceně 45 980 Kč,
- neměla k  projektové dokumenta-
ci pro územní rozhodnutí stavby „Re-
konstrukce přejezdu v  km 7,390  – 
(P7181) tr. Brno hl.n.-Přerov“ žádné 
připomínky,
- souhlasila s  cenami za pronájem 
sportovní haly,
- pověřila, v  souladu s  ust. zákona
o obcích, člena Zastupitelstva MČ Br-
no-Tuřany Mgr. et Mgr. Tomáše Dvo-
řáčka, DiS přijímáním prohlášení
o uzavření manželství snoubenců dle 
zákona o matrikách, jménu a příjme-
ní a  udělila mu právo užívání závěs-
ného odznaku se státním znakem při 
občanských obřadech,
- schválila výjimku z  Metodiky pro 
zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu u  dodatečné dodávky
a  montáže vertikálních žaluzií s  lát-
kovým stíněním společnosti Kom-
fort a.s. v rámci akce „Novostavba tě-
locvičny v MČ Brno-Tuřany“ a souhla-
sila s  cenovou kalkulací společnosti 
Komfort, a.s., která se týká dodatečné 
dodávky a montáže vertikálních žalu-
zií s  látkovým stíněním, zrcadel, do-
plňků vnitřního vybavení
a  ochranné mříže podhledu za cenu 
106 429 Kč.

Zastupitelstvo na 8. schůzi
dne 10. 12. 2015:
- schválilo harmonogram svých zasedá-
ní v roce 2016 (25. 2. , 28. 4. , 23. 6. , 1. 9. , 
20. 10. a 15. 12. ),
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tu-
řany na rok 2016 a Pravidla pro rozpočto-
vá opatření vyhrazená RMČ pro rok 2016,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vy-
hlášky Statutárního města Brna, kterou se 
vydává Statut města Brna,
- žádá o účelovou dotaci z rozpočtu Jiho-
moravského kraje ve výši 500 000 Kč na 
nákup požárního vozidla pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Brněnské Iva-
novice,
- schválilo požadavky na Radu města Brna 
ohledně ochrany občanů před znečiště-

ním ovzduší a hlukem z dopravy,
- nesouhlasilo se změnou územního plá-
nu na pozemcích p.č. 4087, 4088, 4089, 
4090, 4091, 4092/1, 4092/2, k.ú. Tu-
řany, při ulici Přichystalově, z  návrho-
vé plochy DG - hromadné odstavné
a parkovací garáže na plochu, umožňují-
cí bytovou a komerční výstavbu na těch-
to pozemcích,
- nedoporučilo prodej pozemku p.č. 4588 
v k.ú. Tuřany.
- doporučilo směnu části pozemku p.č. 
241/1 v k.ú. Holásky, zastavěné částí domu 
č.p. 275, ve vlastnictví Statutárního města 
Brna, za část pozemku p.č. 267/1 v k.ú. Ho-
lásky, jehož součástí je komunikace III. tří-
dy V pískách,
- nedoporučilo prodej pozemku p.č. 
250/28 a  části pozemku p.č. 250/71, vše 
v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to společnos-
ti Recykl Brno s.r.o., IČ: 041 92 711,
- schválilo, aby zástupci Rady MČ
a Komise školské posoudili stav možnosti 
organizačních opatření navržených vede-
ním ZŠ a komunikovaných se zástupci ro-
dičů, dále zváží možnost fi nancovat stávají-
cí recepce po dobu následujících 2 měsíců. 
Další fungování recepce a jejich fi nancová-
ní z rozpočtu MČ bude podmíněno dopra-
cováním návrhu technicko  – organizač-
ních opatření, které zvýší bezpečnost dětí
v prostorách ZŠ.

Plán čištění komunikací na 
rok 2016

Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánko-
vá, Chrlická, Karkulínova, Moravská, 
Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, 
Režná, Růžová vrchní, Sokolnická -
u  bytového komplexu, Střížová, Šíp-
ková, Tuřanské nám. 17-31, parkoviš-
tě pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, 
Východní, Výsluní, Zapletalova–slepá
Termíny pro rok 2016: 5. 4.  , 7. 6.  , 
23. 8. , 18. 10. 

Blok č. 2
areál zdravotního střediska - včetně 
areálu penzionu pro seniory, Glo-
cova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, 
Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Měš-

INFORMACE Z RADNICE
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ťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám.  – jednosměr-
ná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod bývalým 
stánkem PNS, U  Lesíčka, U  Potoka, Uhýrkova, V  Pískách, 
Vyšehradská, Zezulova
Termíny pro rok 2016: 12. 4. , 14. 6. , 9. 8. , 4. 10. 

Blok č. 3
Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k  TIGERu, Ledá-
renská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petláko-
va-Jahodová, Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové 
po Vinohradskou, Prodloužená, Saidova, Sladovnická  – 
i  k  sběrnému středisku, U  Lípy Svobody  – včetně vrchní 
u č.o. 2-8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez. mos-
tek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2016: 19. 4. , 21. 6. , 16. 8. , 11. 10. 
Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Pod-
lipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po ul. V Aleji, Po-
žární, Pratecká, Průmyslová – část od potoka po Hanác-
kou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, 
Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, Ul. 
1. května, V Aleji, Zapletalova

Termíny pro rok 2016:
14. 4. , noc na 15. 4. 
16. 6. , noc na 17. 6. 
11. 8. , noc na 12. 8. 
13. 10. , noc na 14. 10. 
Odtahy vozidel zajišťuje společnost Brněnské komuni-
kace a.s.
ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2016
Firma Černý s odtahovou plochou, Slatina, Drážní 9,
areál F.K. Holoubek
tel.: 548 217 484, 602 737 673
fax: 548 219 156
Výdejní doba ve všední den:
8°° - 17°° hodin

Čištění ZáKosu po zimním období
Ve dnech 11. 4. 2016 a 14. 4. 2016 bude v naší městské 
části probíhat čištění vozovek základního komunikační-
ho systému od zimního posypu. Čištění zabezpečují Br-
něnské komunikace a.s. ve spolupráci s  naší městskou 
částí.

Dne 11.  4.  2016 proběhne čištění komunikace Rolen-
cova, z důvodu tohoto čištění bude umístěno přenosné 
dopravní značení a  čištění této vozovky bude probíhat 
s odtahem vozidel.

Na ostatních dopravně významných vozovkách, kde 
se přenosné dopravní značení neumisťuje, proběhne 
čištění v podobném termínu.

Čištění zajistí Brněnské komunikace a.s.
Dne 14. 4. 2016 proběhne dočištění komunikací základ-
ního komunikačního systému, na kterých jsou umístěny 
zálivy s parkovacími stáními.

Jedná se o tyto komunikace: Ul. 1. května, Holásecká, 
Hasičská, Popelova, V  Aleji, Tuřanská (úsek od Měš-
ťanské po 1. května), Revoluční, Špirkova. Na komuni-
kacích bude umístěno přenosné dopravní značení.
Čištění zajistí městská část.

INFORMACE Z RADNICE

Změna adresy ÚP v Brně

Oznamujeme, že Kontaktní pracoviště 

Úřadu práce ČR Brno-město, Mojmírovo 

náměstí 67/10, 612 00 Brno (dávky pro osoby 

zdravotně postižené, hmotná nouze, sociální 

služby, příspěvek na péči) bude přesunuto od 

21. 3. 2016 na novou adresu:  

Křenová 111/25, 602 00 Brno.

Městská část Brno-Tuřany (dále jen MČ) 

hledá projektanty-stavaře, 
kteří mají zájem o spolupráci při budoucích 
investičních akcích v MČ.

Jedná se zejména o projektové činnosti 
a práce technického dozoru investora.

Zájemci mohou zaslat písemně projevený zájem doplněný 
o profesní předpoklady, případně reference, do 30. 4. 2016 
na Úřad MČ.

Takto vytvořený okruh kontaktů bude MČ využívat při 
výběrových řízeních na výše uvedené činnosti v rámci 
realizace konkrétních investičních akcí v budoucnu.



6

INFORMACE Z RADNICE

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)

Upozornění pro majitele psů

Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů na účet 
správce poplatku bez vyměření nejpozději do 31. března 
každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet správce 
poplatku. Pro platbu bankovním převodem bude telefonic-
ky sděleno č. účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí drži-
tel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna. Poplatník je 
povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž ozná-

mit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik po-
platku nebo jeho výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové 
povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit 
na ÚMČ Brno–Tuřany.

Kontaktní osoba p. Rosenbergová
Tel. 545 128 242
Email: rosenbergova@turany.cz

Průzkum zájmu občanů o bezplatné 
zapůjčení kompostérů
Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety zájem občanů 
o  bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování bio-
odpadu z domácností a zeleného odpadu ze zahrad.
V  případě, že bude ohlas občanů z  ankety pozitivní, moh-
lo by město Brno požádat o  dotaci na zakoupení kom-
postérů z  OPŽP. Pokud by byla žádost schválena, kom-
postéry budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 
5 let a  následně se stanou jejich majetkem. V  případě, 
že nebude dotační titul vyhlášen nebo bude žádost za-
mítnuta, předpokládá město Brno prodej komposté-
rů podle stávajících podmínek. Tímto způsobem měs-

to Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2012
v rámci projektu Miniwaste, kdy umožnilo prodej přes 700 ks 
dotovaných kompostérů za poloviční ceny.
Kompostování se vyplatí, protože přispívá k ochraně životní-
ho prostředí díky snižování množství sváženého komunální-
ho odpadu a tím pádem dochází i ke snižování emisí sklení-
kových plynů. Zároveň vzniká kvalitní přírodní hnojivo, kte-
ré má řadu využití.
Pokud máte zájem o kompostér, vyplňte krátkou anketu na 
www.miniwaste.cz.
Anketa probíhá do konce března 2016.

 
 

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

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) 
 

 
Městská část Brno Tuřany 

Bytový dům Rodinný dům 

držitel psa 

poživatel invalidního, 
starobního, vdovského 

nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel 

sirotčího důchodu 

držitel psa 

poživatel invalidního, 
starobního, vdovského 

nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel 

sirotčího důchodu 

základní 
sazba 

za 
druhého a 
každého 
dalšího 

psa 

základní 
sazba 

za 
druhého a 
každého 
dalšího 

psa 

základní 
sazba 

za 
druhého a 
každého 
dalšího 

psa 

základní 
sazba 

za 
druhého a 
každého 
dalšího 

psa 

1 500 2 250 200 300 350 500 120 150 
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Připomenutí některých povinností 
a pravidel na území MČ Brno-Tuřany

Občanům městské části Brno-Tuřany přinášíme připomenu-
tí některých z těchto povinností, včetně zdůraznění specifi-
kace pro naši městskou část.

Pravidla pro pohyb psů

Pohyb psů v rámci MČ Brno-Tuřany je upraven obecně závaz-
nou vyhláškou č. 21/2009. Dle této vyhlášky vyplývají pro oso-
by doprovázející psa na veřejném prostranství tyto povinnosti:
- mít psa na vodítku a  bez vodítka ho opatřit 
 náhubkem (nevztahuje se na vodící psy apod.);
- mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem;
- zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou (ma-
jitel psa obdrží bezplatně od městské části příslušné podle mís-
ta trvalého pobytu majitele psa).
Veřejné prostranství je přitom definováno zákonem o obcích 
tak, že se jedná o všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, ve-
řejnou zeleň, parky a  další prostory přístupné každému bez 
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru.
Volně, tj. bez vodítka nebo náhubku, se psi mohou pohybovat 
pouze v  prostorách označených jako „výběhy pro psy“ nebo 
„psí výběhy“, ale i v takovém případě musí být pes pod neustá-
lým a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Na území MČ Br-
no-Tuřany jsou vymezeny dva prostory určené pro volný pohyb 
psů, a to část pozemku za Sběrným střediskem odpadů na uli-
ci Sladovnická a vedle Sběrného střediska odpadů při ulici Ma-
linské.
Zcela zakázán je vstup se psy do prostor, které jsou označené 
zákazovou tabulkou. Na území MČ Brno-Tuřany je to park na ul. 
Moravské, park na ulici Malinské a hřiště na ulici Javorové.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje

V souladu s nařízením č. 1/2002 je podomní a pochůzkový 
prodej na území MČ Brno-Tuřany zakázán. Za splnění poža-
davků právních předpisů je povolen pouze pojízdný prodej.
Pojízdným prodejem se přitom rozumí prodej mimo provo-
zovnu určenou k tomuto účelu
a bez předchozí objednávky, ale prostřednictvím pojízdných 
zařízení, zejména automobilu. Zakázaný pochůzkový a po-
domní prodej je realizován rovněž mimo provozovnu bez 
předchozí objednávky, ale také bez jakéhokoli zařízení, kdy 
v prvním případě je potenciální zákazník oslovován na ve-
řejně přístupných místech a  ve druhém případě dokonce 
u sebe doma.

Zákaz požívání alkoholu na veřejných prostranstvích

Jelikož požívání alkoholu na veřejném prostranství je činnos-
tí, jež by mohla na území města Brna narušit veřejný pořádek 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku, obecně závazná vyhláška č. 5/2010 stano-

vuje případy, kdy je požívání alkoholických nápojů zakázáno 
a výjimky z těchto případů, kdy je povoleno.

Obecně tedy platí, že požívání alkoholických nápojů je zaká-
záno na těchto veřejných prostranstvích:

- na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, 
 která jsou přístupná bez omezení, a v okruhu 50 m  
 od nich;
- v okruhu 50 m od škol a školských zařízení;
- v okruhu 50 m od hřbitovů a kostelů;
- v okruhu 50 m od zdravotnických zařízení;
- v prostoru nástupních ostrůvků městské hromadné 
 dopravy;
- v  prostoru nástupišť městské hromadné 
 dopravy umístěných u hrany chodníku, a to 2 m před 
 označníkem ve směru jízdy a  30 metrů od 
 označníku do prostoru nástupiště v  celé šíři 
 chodníku;
- v okruhu 100 m od obchodních domů, obchodních 
 center a obchodních středisek.

Speciálně pro MČ Brno-Tuřany platí zákaz:
- v  okruhu 100 m od prodejny potravin na ulici 
 Růžová 264/20, Podlipná 7/16, Hasičská 10/6, 
 Ivanovické nám. 33/29, Vyšehradská 320/28 
 a Zapletalova 29/35.

Pro MČ Brno-Tuřany pak platí výjimka po dobu trvání 
těchto akcí:
- Tuřanské hody a vostatky v k.ú. Tuřany
- Hody a vostatky v k.ú. Brněnské Ivanovice
- Hody a vostatky v k.ú. Dvorska
- Bartolomějské hody
- Vostatky v k.ú. Holásky
- Vánoční trhy
- Setkání u vánočního stromu v MČ
- Pálení čarodějnic.

Na posledním zasedání ZMČ dne 29.  10.  2015 bylo přijato 
usnesení, kterým byla navržena změna předmětné vyhlášky 
tak, aby se zákaz požívání alkoholu vztahoval i na prostran-
ství všech parků na území MČ Brno-Tuřany.

Sankce
Ve všech shora uvedených případech se jedná o  pře-
stupky, které zákon č. 200/1990 Sb.,o  přestupcích, vy-
mezuje jako „ostatní přestupky proti pořádku ve stát-
ní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprá-
vě“. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 30.000,– Kč 
a v případě porušení obecně závazné vyhlášky lze spolu 
s  pokutou uložit i  zákaz pobytu. V  případě, že kterýkoli 
občan MČ Brno-Tuřany zaznamená porušení shora uvede-
ných povinností, je oprávněn obrátit se na městskou po-
licii.

INFORMACE Z RADNICE
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Poplatek za komunální odpad
Splatnost do 31. 5. 2016
základní sazba 670 Kč
snížená sazba 500 Kč
více k sazbám na www.brno.cz/odpady

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 měst-
ských 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 elektro-
nicky na webové stránce www.brno.cz/odpady).
Telefony: 542 174 304 -315, 318 - 3 22 e- mail: odpady@brno.cz
Informace o  systému odpadového hospodářství ve měs-
tě Brně -sběr a  svoz komunálního odpadu, sběr a  svoz vy-
užitelných složek komunálního odpadu, obsluha sběr-
ných středisek najdete na www.sako.cz., umístění ná-
dob na využitelné složky komunálního odpadu najdete na 
http://www.brno.cz/mapy

Novinky až pod nos
Chcete vědět, proč vám doma neteče voda, ještě než otočí-
te kohoutkem, zajímá vás v kolik začíná hodová zábava i dět-
ský den nebo kdy se v Tuřanech budou čistit ulice, stačí si stáh-
nout MOBILNÍ APLIKACI ČESKÁ OBEC a už nemusíte zou-
fat, že jste neslyšeli rozhlasové hlášení. Tím, že se naše měst-
ská část zapojila do tohoto nového projektu, dostanete veške-
ré informace z radnice okamžitě přímo do vašeho mobilu. Po-
třeba je k tomu mít jen chytrý telefon a operační systém An-
droid nebo iOS.
Aplikace pracuje s obrázky, videi, textem i kalendářem ve va-
šem přístroji a  taky v ní najdete důležité kontakty přímo na 
úřad. A  to i  třeba na ten sousední. Pokud tedy také pracuje 
s aplikací Česká Obec.
Vedení radnice doufá, že se díky této novince dostanou dů-
ležité informace i  k  lidem, kteří třeba nemají čas každý 
den procházet webové stránky městské části nebo nejsou
v době hlášení rozhlasu doma.

Interaktivní projekt 1. A

Dne 19. 1. 2016 jsme s třídou 1. A vytvořili dvouhodinový 
projekt propojením pracovních činností a prvouky
„ V obchodě – jak hospodařit s kapesným.“

Žáci si nejdříve připravili fi nanční obnos – papírové mince, 
potom vytvářeli obrázky – zboží, které si sami nacenili. Ve tří-
dě vzniklo 5 obchodů, v každém dva prodavači. Děti vytvo-
řené obrázky dodaly do obchodů, přibyly k nim i opravdo-
vé rozvrhy hodin v hodnotě 2 Kč. Do projektu se podařilo za-
členit i „Ovoce do škol“, které dodalo speciální nabídku tro-
pického ovoce. Nakrájené na kousky naplnilo obchod Ovo-
ce a zeleniny.
Po těchto přípravách mohl projekt začít. Děti spolu velice 
pěkně spolupracovaly, nakupovaly ve všech obchodech, po-
čítaly své peníze a ochotně střídaly role prodavačů i nakupu-
jících. Velkou oblibu získal obchod s ovocem, kde mohly za-
koupit kousky ananasu za 2 Kč, pomelo za 3 Kč, Physalis („ži-
dovské třešně“) za 2 Kč, granátové jablko za 1 Kč a Nashi (asij-
skou hrušku) za 2 Kč.
Projekt jsme zakončili charitativní sbírkou na dětský domov, 

INFORMACE Z RADNICE
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což navrhl a  na konci i  připomněl Tomášek  – žáček z  naší 
třídy.
I když děti nakupovaly jen s papírovými penězi, odnesly si 
spoustu zážitků. Podařilo se úspěšně propojit učení i mate-
matické myšlení s  tvořivostí, sociálními dovednostmi a ko-
munikací.

Hádám, hádám pohádku – 
1. B na Špilberku
Ve čtvrtek 21.  ledna  2016 bylo opravdu nádherné počasí. 
O to veseleji se dětem z 1. B vyráželo na cestu na očekáva-
nou výstavu brněnské umělkyně Vlasty Švejdové s názvem 
Hádám, hádám pohádku. Cestu autobusem i tramvají jsme 
zvládli na jedničku, chválili nás i  spolucestující a  vyzvídali, 
kampak máme namířeno. Z  Šilingrova náměstí jsme vyra-
zili vzhůru do kopce dobýt hrad. Odměnou byl pro nás vý-
hled na prosluněné Brno a jeho krásné památky, ale přede-
vším krásné obrázky paní Švejdové. U vstupu si děti převzala 
hodná čarodějka a rozdělila děti do skupinek pohádkovým 
postavám  – jedna procházela výstavu s  Kašpárkem, druhá 
s Muchomůrkou, třetí s panem králem a čtvrtá s vodníkem. 
Během výstavy si děti nejen prohlížely vystavené obrázky, 
ale zahrály si i hry s pohádkami, zahrály si divadlo, zazpíva-
ly známé písničky, vyrobily si masku a předvedly své znalos-
ti pohádek a pohádkových postav. Čas určený výstavě rych-

le uplynul a nezbylo nám, než se vrátit zpět do školy. Druhý 
den jsme si ještě zavzpomínali společně na paní Švejdovou 
a její tvorbu v malém projektu, kdy děti vytvářely sen s uži-
tím jejích obrázků. Bylo to krásné, děkujeme a těšíme se tře-
ba někdy příště!

Barbora Vaverková, třídní učitelka

Poděkování

Děkujeme Honebnímu společenstvu Brno-Tuřany za hod-
notný finanční dar, který byl použit na nákup vánočních dár-
ků pro děti. Truhlářství Pernes Brno-Dvorska za výtvarné po-
třeby, p.Libánskému za opravu vchodové branky v MŠ.

Táňa Šeinerová
MŠ Zapletalova

Ples základní školy

V  sobotu 23.  ledna  2016 se na sokolovně v  Tuřanech ko-
nal již 11. ples místní základní školy. I když ve stejnou dobu 
probíhala jiná akce, nezůstaly stoly v sále prázdné. Děkuje-
me všem rodičům, prarodičům i ostatním hostům za hojnou 
účast, za sponzorské dary a  zainteresovaným zaměstnan-
cům školy za aktivity, které přispěly ke spokojenosti hostů. 

ŠKOLSTVÍ



10

Zvláštní poděkování patří i žákům ZŠ, kteří nacvičili pod ve-
dením tanečního mistra pana Jana Tománka valčík, jenž ples 
zahájil. Rodičům tanečníků patří velký dík za zajištění krás-
ných večerních toalet a obleků. Velkou trpělivost s taneční-
ky měla i paní učitelka Magda Kubalíková, která nácviku vě-
novala hodně svého osobního volna a i díky jí měli hosté ne-
všední zážitek.

Božena Küfhaberová

Poděkování sponzorům školního plesu
Vedení Základní školy Brno, Měšťanská 21 velice děkuje 
všem sponzorům, kteří věnovali na 11. školní ples hod-
notné dary. Jsou to:

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., pan Wojtowitz, DISTR Mi-
kulov, Zlatnictví Aleš Tůma, Truhlářství Pernes, pan De-
meter, Cukrářství Pallová, Cukrářství Ivana Kolečková, 
paní Lespuchová, Autodoprava Šedivý, Autoškola Šedi-
vý, Tuřanská včela a  Železářství Tůma, Tuřanská Bese-
da, restaurace Orlovna, firma Bidvest, Modios Modřice, 
ZAPO potraviny, pan Pekárek, Gastro potraviny, Gast-
ro Alda, paní Hladíková, firma Vitana, Dr. Oetker, Ing. 
Chlup, Potraviny Dvořák, pan Svoboda, United pekár-
ny, firma Knorr, firma Lagris, CBA Nuget, FC Zbrojovka 
Brno, pan Michal Krátký, kadeřnictví Rozprimová, salon 
Siegelová, pan Lang.

Dále přispěli zaměstnanci školy - ředitelka školy, paní 
učitelka Pítra, páni učitelé Kodýs a  Vecheta, paní Švá-
bová, paní Pecáková, paní Kolegarová a paní kuchařky. 

Děkujeme také rodičům za zakoupení sponzorských 
vstupenek a  rodičům tanečníků za finanční zajištění 
nádherných toalet a obleků. Získané finanční prostřed-
ky jsou určeny na podporu aktivit žáků ZŠ.

Božena Küfhaberová, ředitelka školy

Koncert k 10. výročí hudební školy
v Tuřanech
V uplynulém roce slavila hudební škola Yamaha desátý rok své-
ho působení v Tuřanech. Toto jubileum oslavili žáci, rodiče i kan-
toři školy na novoročním koncertě, který proběhl 3. ledna 2016 
v kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. Pro tento koncert 
si ředitel školy Tomáš Küfhaber připravil zvláštní překvapení 
v podobě několika hostů, kteří jsou profesionálními herci a mu-
zikanty. Tyto umělce na koncertě doprovázeli starší žáci školy, 
kteří tak měli nevšední a jedinečnou možnost vyzkoušet si prá-
ci v opravdovém živém orchestru.
Prvním hostem koncertu byl brněnský houslista Jakub Menšík. 
Společně s fl étnisty z řad žáků školy uvedli dva úryvky z Vivaldi-
ho Čtvero ročních dob. Na podiu se k nim průběžně přidali dal-
ší žáci z oborů kytara, keyboard i populární zpěv a všichni spo-
lečně doprovodili další dva hosty koncertu, kterými byli přední 
zpěváci české muzikálové scény – Vendula Příhodová a Lukáš 
Vlček. V jejich společném podání zazněly známé lidové koledy 
i novější vánoční písně. Posléze se na pomyslném podiu objevil 
i pěvecký sbor při ZŠ Brno–Tuřany. Na závěr rozezněli společně 
všichni vystupující kostel vánoční písní Johna Lennona Happy 
Christmas a popřáli tak kostelu plnému posluchačů nejen krás-
ný zbytek vánočních svátků, ale také šťastný vstup do nového 
roku.
Velké poděkování patří nejen těm, kteří koncert navštívili
a  svým peněžitým darem přispěli na dobrou věc, ale přede-
vším těm, kteří školu v  uplynulých letech podporovali a  stá-
le podporují  – tedy především rodičům a  prarodičům žáků 
školy, dále zaměstnancům ZŠ v  Brně–Tuřanech (kde má hu-
dební škola pronajatou učebnu), vedení obecního úřadu 
v Brně–Tuřanech, panu Milanu Jiráčkovi za nazvučení koncertu
a v neposlední řadě také zvláštním hostům koncertu – paní fa-
rářce z Husova sboru Světle Košíčkové a panu faráři Luboši Pav-
lů, díky kterým mohou koncerty školy probíhat ve více než dů-
stojných prostorách.
Koncert hudební školy Yamaha byl velkým zážitkem nejen pro 
posluchače, ale i pro žáky a pedagogy školy, kteří se na vystou-
pení zodpovědně připravovali více než 2 měsíce. Jejich společ-
ná píle byla odměněna velkým zážitkem, na který budou – spo-
lečně s návštěvníky koncertu – ještě dlouho vzpomínat.

Tomáš Küfhaber, ředitel školy

ŠKOLSTVÍ
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Vydařené plesání
Dne 16. ledna 2016 se konal na sokolovně XXIV. Společenský 
ples MČ Brno–Tuřany. Tak jako každý rok, vstupenky mizely re-
kordní rychlostí. Organizace se ujal především pan místosta-
rosta ing. Miroslav Dorazil, který se svým již osvědčeným tý-
mem vše zvládnul na jedničku. Velmi si cením pomoci kamará-
dů a kamarádek, místních občanů, kteří přidali nezištně ruku 
k dílua zvlášť dobrovolníků z řad mládeže. Někteří pomohli 
s přípravou sálu, někteří zase jako hlídka a zároveň „ozdoba“ 
u vstupu a u tomboly.
Ples zahájili polonézou žáci místní základní školy, kteří ho pod 
vedením paní učitelky Kubalíkové povýšili na opravdu spole-
čenský. Děvčata v krásných bílých róbách s překrásnými účesy 
a chlapci v elegantních oblecích s motýlky. Odbornou cho-
reografii a nácvik zajistil pan Jan Tománek z místní Taneční 
školy Kometa.
Jiná a rychlejší forma tomboly s přímými výhrami se osvědči-
la a zbylo tak více času na zábavu. O tu se postarala oblíbená 
skupina Hamrla Boys, která hrála k tanci i poslechu, ale třeba 
i tým zaměstnanců hospody, který zvládal občerstvit všech-
ny unavené tanečníky.
Všem návštěvníkům plesu děkuji za přízeň i účast a budeme 
se těšit opět v příštím roce 21. 1. 2017.

Lenka Smutná
Komise kultury a sportu

Sponzoři XXIV. Společenského 
plesu 16. 1. 2016

A.D. Josef ŠEDIVÝ, s.r.o. / AGSTAV Třebíč, a. s. 
Autoškola YES / CORIAL, prodejna klenotů a šperků 
DESTILA, s. r. o. / FISTAV, spol. s r.o. / Fronková Sandra 
GEFAB CS, s. r. o. / Kadeřnictví Ivana Zavadilová 
Keraservis / Krejčíková Gabriela / Komfort, a. s. 
LETIŠTĚ Brno, a.s. / MaDe, s. r. o. / Macinková Hana 
Služby MINKS / Pekárna CROCUS 
Potraviny Tuřanská Včela / Restaurace COLA TRANSPORT 
Restaurace ORLOVNA / Specializovaná prodejna ROTAX 
SIDESTAV, s. r. o. / STAVIMAL s.r.o. / Tintěra Tomáš 
Truhlářství M. Pernes / PŘEMYSL VESELÝ, stavební 
a inženýrská činnost, s. r. o. / Vinotéka u Karličky 
Vinotéka Vlastimil Job / VARSTA, s. r. o. / ZEMAKO, s.r.o. / 
Železářství Antonín Tůma

Sponzorům děkujeme

Radomír Vondra, starosta

Vostatky 2016
Letos proběhly Vostatky poměrně brzy, a  tak nezby-
lo moc času na nácviky. I přesto jste mohli během celé-
ho vostatkového víkendu shlédnout několik tradičních 
i moderních vystoupení.
V  sobotu měli hlavní slovo stárci na tradiční zábavě - 
tančila se placená, lendler, šotyška, mariána i  oblíbená 
lóbaná.
V  neděli to bylo o  trochu pestřejší: mladí krom obvyk-
lých tanců předvedli starou verzi tuřanské mazurky a za-
zpívali Stúpaj, stúpaj. Doplnily je děti s novým tanečkem, 
částečně převzatým z Moravské besedy.

Na pondělí se všichni těšili nejvíc. Stárci nás na chvíli pře-
sunuli do 60. let a filmu Rebelové - na koloběžkách vje-
li na sokec a rozproudili tak zábavu. Dále bylo na progra-
mu velmi utajované číslo tuřanských Rakváčů - chlapů. 
Pod vedením zkušeného trenéra předvedli gymnastické 
cvičení na nářadí a  za bouřlivého potlesku odnesli jed-
noho účastníka v rakvi.

Pak už sál patřil maškarádům, kteří ho naprosto ovládli 
a těžko přetěžko se jim loučilo s basou, kterou o půlnoci 
pochovali. Nyní následuje půst až do Velikonoc, tak na-
čerpejte nové síly a budeme se těšit na hodech nebo ješ-
tě dřív na nějaké letní akci.

NS Ferdinanda Volka z Tuřan

KULTURA
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Z HISTORIE

Pro připomenutí naší historie jsme se rozhodli využít stálé expozice v Kulturně 
společenském centru a postupně otiskovat v našem zpravodaji jednotlivé panely 
z výstavy.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v roce 2016

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové sbír-
ky konané dne 9. a  10.  1.  2016 v Tuřanech, Holáskách, Br-
něnských Ivanovicích a ve Dvorskách, a to koledníkům i je-
jich doprovodu, organizátorům a  samozřejmě hlavně také 
dárcům.
V  letošním roce se v  naší městské části vybralo celkem 
67 919 Kč, vybíralo se do 10 pokladniček.
Největší poděkování patří paní ředitelce ZŠ Tuřany Bože-
ně Küfhaberové, která nejen že zorganizovala jednotlivé 
skupinky koledníků a  jejich doprovod, ale také se sama 
zúčastnila jako doprovod koledníků ve Dvorskách. Bez její 
pomoci by sbírka u nás nebyla tak úspěšná.
Letos se vybíralo za ztížených podmínek – bylo velké ná-
ledí, chodníky nebyly posypány a  byly téměř neschůd-
né, děti snadno na ledě padaly, naštěstí se to obešlo bez 
úrazů.
Vzhledem k  těmto extrémním podmínkám a  i  přesto vel-
ké ochotě koledníků a jejich doprovodu se sluší poděkovat 
každému zvlášť – doprovodu i koledníkům – moc děkujeme 
všem!!!

Doprovod dětí zajišťovali tito paní a pánové:
Božena Küfhaberová, Jitka Mlýnková, Martin Malec, Lenka 
Biječková, Markéta Brázdová, Jitka a Petr Vejmělkovi, 
Markéta Švecová, Gabriela Kroupová, Květoslava 
Urbančíková, Vladislava Havlíčková, Tomáš Küfhaber a Petr 
Schnirch.
Koledníky byli tito žáci ZŠ Tuřany:
Budova Dvorecká:
Maruška Pavelková, 1. A (v Tuřanech a ve Dvorskách)
Zuzanka Gehringerová, 3. A
Barunka Drásalová, 3. A
Štěpánek Skýba, 3. A
Kája Pavelková, 4. A (v Tuřanech a ve Dvorskách) 
Maruška Štěpánková, 4. A
Gábinka Pospíšilová, 4. A
Eliška Čechová, 2. A
Budova Požární 1:
Ondra Kroupa, 1.B
Karolínka Malcová, 2.B

Eliška Siváková, 4.B
Simonka Horákovská, 4.B
Nikolka Grimmová, 4. B
Měšťanská 21:
Gábinka Mlýnková, 6. B
Kristýnka Malcová, 6. B
Barunka Zemková, 6. B
Adélka Kroupová, 6. B
Petr Vejmělek, 6.A
Pavel Pospíšil, 6.A
Dále to byli děti Andělka a Vendulka Urbančíkovy, 
Laura Jelínková, Vojtěch Havlíček, Helenka Havlíčková, Ja-
kub Skalník, Jan Dvořáček, Zdeněk Machuča a Tomáš Kud-
láček.
Všichni mají velké zásluhy a patří jim ještě jednou velký dík.

V  roce 2016 plánuje Charita v  Brně z  vybraných peněz 
podpořit:
• Centrum služeb pro lidi bez domova, Bratislavská 
 (azylový dům, denní centrum, noclehárna).
• Podporu odborného sociálního a  právního
 poradenství pro osoby v krizi na tř. Kpt. Jaroše.
• Rozšíření půjčovny kompenzačních
 a zdravotnických pomůcek na ulici Žižkova.
• Podporu uživatelů tréninkové Kavárny Anděl pro 
 lidi s lehkým postižením na ulici Gorkého.
 

Marie Bolečková, tříkrálový asistent

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2016.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního 
výtěžku naleznete na: http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/. 

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

PODěkOvání

na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
22,3 mil. kč, což je téměř o 1,3 mil. kč více než v loňském roce.

v Brně dárci darovali do kasiček 1 916 949,- kč, 
což je o 20 tis. kč více než loni.

v Brně-Tuřanech se vykoledovalo
67.919,- kč,

DěkuJeMe váM!

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

K aktuálnímu stavu Holáseckých jezer:
V posledních měsících opětovně dochází ke znečištění Ho-
láseckých jezer, které se velmi negativně projevuje hromad-
ným úhynem rybí obsádky a celkovým ohrožením vodního 
ekosystému této přírodní památky.

V závěru roku 2015 proběhlo místní šetření, svolané Odbo-
rem vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrá-
tu města Brna, za přítomnosti Brněnských vodáren a kanali-
zací, Povodí Moravy, Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
a Městské části Brno - Tuřany. Předmětem bylo zjištěné zne-
čišťování Holáseckých jezer únikem odpadní vody z dešťové 
kanalizace v profilu zaústění z šachty v uliční trati Prodlouže-
ná. Příčina úniku byla odstraněna.

V týdnu od 14. do 16. 1. 2016 bylo v Holáseckých jezerech za-
znamenáno natolik silné znečištění, že lze hovořit až o eko-
logické katastrofě. Situaci na místě zjišťoval starosta Radomír 
Vondra, který povolal i Hasičský záchranný sbor Jihomorav-
ského kraje. Podle výsledku analýzy odebraných vzorků ne-
byly identifikovány žádné znečišťující těkavé organické lát-
ky. Byla však identifikována přítomnost koliformních bakte-
rií a E. Coli, což jsou hlavní ukazatelé fekálního znečištění. Ke 
znečištění tedy došlo v důsledku úniku fekálií.
Tuto závažnou ekologickou situaci také řešili zástupci vo-
doprávního úřadu - Odboru vodního a  lesního hospodář-
ství Magistrátu města Brna, kteří byli na místě v  pondělí 
18. 1. 2016 a odebrali vzorky znečištěné vody. Podle infor-
mací Ing. Novákové z Odboru vodního a lesního hospodář-
ství a zemědělství Magistrátu města Brna je největší znečiš-
tění v  jezerech Plavecké a  Strakovo. Zdroj znečištění se in-
tenzivně zjišťuje.
Zástupci naší Městské části společně s  pracovníky Brněn-
ských vodovodů a kanalizací v současné době prověřují ka-
nalizační přípojky v  domcích starší zástavby podél jezer. 
V jednom případě už skutečně bylo zjištěno vyústění splaš-
kové vody do jezer. Prověřování dále pokračuje a bude zahr-
novat i chaty v chatové kolonii u Holáseckých jezer. Důsled-
kem nekázně a nezodpovědnosti některých obyvatel, kteří 
nemají vyřešenou kanalizaci v souladu s platnými normami, 
tak dochází k poškozování ekosystému jezer s dalekosáhlý-
mi následky. Viníci musí počítat i s následnými postihy a po-
kutami.
Apelujeme na občany: Buďte prosím všímaví a hlaste ihned 
Policii České republiky nebo MČ Brno - Tuřany jakoukoli po-
dezřelou činnosti v chráněném území.
Nejnovější informace o perspektivě Holáseckých jezer:
Podle shromážděných aktuálních informací připravuje měs-
to Brno konečně zásadní rozhodnutí směřující ke zlepšení 
neutěšeného stavu Holáseckých jezer. Po dlouhou dobu ne-
bylo vodní dílo Holásecká jezera řádně udržováno. Blýská se 
snad na lepší časy, neboť náměstek primátora Mgr. M. An-
der jedná o určení správce vodního díla a břehových poros-

tů (zeleně Holáseckých jezer), což je nezbytný krok pro usku-
tečnění dalších opatření.
Významným krokem je také vypracování a schválení mani-
pulačního řádu pro vodní dílo Holásecká jezera. Zadavate-
lem byl Odbor vodního a  lesního hospodářství a zeměděl-
ství Magistrátu města Brna. Přípravou revitalizace jezer byly 
pověřeny dva odpovědné odbory - Odbor životního prostře-
dí a Investiční odbor.
Jedná se o stupeň přípravy na úrovni investičního záměru. 
Ten byl předán k projednání do komise životního prostředí 
Odboru životního prostředí. Následně bude investiční záměr 
postoupen ke schválení odpovědným orgánům města, vše 
v roce 2016. Vyčlenění potřebných prostředků na revitalizaci 
Holáseckých jezer je po schválení ve statutárních orgánech 
města odhadováno v průběhu nejbližších 2 let (2017 - 2018). 
Předpokládané náklady jsou 20 mil. Kč.

Pokud jde o další oblasti našeho zájmu, nedošlo v posled-
ním období k žádným změnám situace: V lokalitě Vinohrad 
probíhá v současné době zpracování připomínek a námitek 
ke 3. verzi návrhu Regulačního plánu. Pevně věříme, že do-
jde i k realizaci jeho 4. verze řešící zástavbu lokality Vinohrad 
pouze rodinnými domky, jak o  tom při prezentaci 3. verze 
Regulačního plánu na Orlovně hovořil náměstek primátora 
města Brna Mgr. Martin Ander.
V  lokalitě U  potoka je stále nedořešena otázka případné 
směny pozemků s Komfortem prosazovaná (i přes její nevý-
hodnost pro Brno a nedoporučení Zastupitelstvem naší MČ) 
úředníky Bytového odboru Magistrátu města Brna.

Vladimír Skácel, předseda Spolku

Holásecká jezera, perla naší městské části
V lednu 2016 se zabývali představitelé naší městské části fe-
kálním znečištěním přírodní památky Holásecká jezera. Pod-
nět podali občané přes sociální síť Facebook. Poté vyvstala 
řada otázek: Proč se s územím nic neděje? Odebíraly se dříve 
vzorky? Každý rok je stav horší, řeší to někdo? Pokusím se na 
některé z otázek odpovědět.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Holásecká jezera jako přírodní památka
Zákon č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny ve své 
speciální části vymezuje několik kategorií takzvaných zvláš-
tě chráněných území. Jsou jimi národní parky, chráněné kra-
jinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky a  přírodní památky. Za přírodní 
památku byla Holásecká jezera vyhlášena orgánem ochrany 
přírody a krajiny – tehdy Národním výborem města Brna – 
1. 1. 1988. Předmětem ochrany bylo a je až dosud ochrana 
výrazného krajinného prvku a unikátní lokality z hlediska vý-
skytu některých druhů obojživelníků, hnízdiště ptáků a refu-
giua zvěře.
A co to vlastně znamená? Že jsou celá Holásecká jezera před-
mětem ochrany podle výše uvedeného zákona a  některé 
činnosti jsou v  území zakázány  – obecně změna nebo po-
škozování přírodní památky. Pod tímto si můžete představit 
například nepovolené kácení porostů, vypouštění odpad-
ních vod, rozdělávání ohně, odhazování odpadků a mnoho 
dalšího.

Podle výše uvedeného zákona má orgán ochrany přírody 
a krajiny, což je v tomto případě Odbor životního prostředí 
Jihomoravského kraje, povinnost vydat k lokalitě Plán péče. 
K němu se vrátím později.

Kdo má území na starosti?
Jedná se o velmi složitou problematiku. Je potřeba rozlišo-
vat dvě kategorie – vlastnictví a správcovství. Vlastníky po-
zemků pod přírodní památkou jsou jak statutární město 
Brno, tak i fyzické osoby. Těm tedy patří pozemky. Statutár-
ní město Brno může své pozemky svěřit městské části. Ta má 
pak povinnost se o ně starat, a to jako správce pozemků. Jde 
například o zajištění kosení travnatých ploch, kácení stromů, 
které mohou ohrozit bezpečnost.
Nesmíme také opomenout, že se v území nachází vodní tok 
a  vodní plochy. Vodní tok, jímž je Černovický potok, je ve 
správě Povodí Moravy, jednotlivá jezera však již ne. Pro po-
chopení musím odbočit k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., 
který říká, že povrchové a podzemní vody nejsou předmě-
tem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozem-
ku, na němž nebo pod nímž se vyskytují. Nicméně to nezna-
mená, že by kdokoliv mohl čerpat vodu odkudkoliv, proto-
že zákon upravuje práva k  těmto vodám. Obecně k  naklá-
dání s vodami se vyjadřuje vodoprávní úřad, což je v  tom-
to případě Odbor vodního, lesního hospodářství a zeměděl-
ství Magistrátu města Brna. Vracím se tedy k  tomu, že byť 
mají pozemky vlastníka, voda jako taková ne a pouze je urče-
no správcovství, tj. kdo má povinnost se o určitou věc starat.
A na závěr ještě nesmíme zapomenout, že Holásecká jeze-
ra jsou přírodní památkou a státní dozor nad ochranou této 
lokality vykonává Odbor životního prostředí Jihomoravské-
ho kraje.
Když to tedy shrnu, s Holáseckými jezery má co do činění mi-
nimálně 6 subjektů, a to není zrovna málo.

Proč se s územím nic neděje?
Opět je třeba podívat se do historie. Kdysi dávno byla Holá-
secká jezera vodním tokem, který lidé upravili formou pře-
hrazení. Vznikla tak jednotlivá jezera, která byla v roce 1988 
vyhlášena jako přírodní památka. Každé území prochází po-
stupným vývojem, kterému se říká odborně sukcese. Pokud 
by se s územím nic nedělo, dospělo by do postupné přemě-
ny z vodního toku přes mokřady k bažinám, a to díky postup-
nému zazemňování (splachy půdy z okolních polí a polí výše 
po toku a opadu listí ze stromů). Přeměna území je to po-
stupná a živočichové a rostliny se tomu přizpůsobují. Vzpo-
meňte si například na 50. léta, kdy se v  jezerech koupalo 
a plavili se tam koně, krávy, chodívalo se tam na „kačenisko“ 
pro domácí zvířata. Dnes se v území nachází například led-
ňáček říční, slípka zelenonohá ale i některé druhy žab. Je tře-
ba si tedy položit otázku, v jakém stavu chceme území mít? 
A při odpovědi musíme zohlednit právě ochranu přírody.

Historicky znám dva dokumenty, které měly za cíl s územím 
něco dělat. Jedním z dokumentů byl Plán péče pro přírod-
ní památku Holásecká jezera na období 2002 – 2012 a dru-
hým projekt Revitalizace přírodní památky HOLÁSECKÁ JE-
ZERA zpracovaný fi rmou A.KTI, s.r.o. z roku 2007 (známý jako 
„Zlatuškův projekt“). Plán péče požadoval zajistit odbah-
nění rybníků, odstraňování geografi cky nepůvodních dru-
hů, upravení rybničního hospodaření, odstraňování černých 
skládek. Většinou to však byly investiční akce, a tak se s úze-
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Odstraníme starý plot a uklidíme odpadky. 
V pøípadì vydatného deštì se akce nekoná. 
Sledujte naše webové stránky nebo facebook.

Obèerstvení pro registrované zajištìno. 
Registrujte se pøes prokliky:

Kontakt na organizátory: tel. 776 388 308

Dostanete od nás:  pytle na odpadky,   rukavice

Vezmìte si prosím: zahradnické nùžky, krompáè

Tato akce byla podpoøena v rámci projektu Péèe 
o pøírodní památku Holásecká jezera z veøejné 
sbírky obchodù Nadace Veronica.

20. 2. 2016 -

12. 3. 2016 -

19. 3. 2016 -

http://goo.gl/forms/xNxAO1q5Gm

http://goo.gl/forms/hQZiQu60i6

http://goo.gl/forms/4zPvvcXmyu
Dostanete od nás:  pytle na odpadky,   rukavice

Vezmìte si prosím: zahradnické nùžky, krompáè

Spolek  ÈISTÉ TUØANY vás zve na akci

www.cisteturany.cz                                                                                                                                                kontakt: cisteturany@email.cz

Ukliïme pøírodní památku
HOLÁSECKÁ JEZERA

KDY:  20.2. ,  12.3.  a   19.3. 2016
KDE: sraz na parkovišti u Oplety

V KOLIK: vždy v 9:00 hod.

Projekt podporují:

Kontakt na organizátory: tel. 776 388 308

MÈ Brno-Tuøany



17

mím nic nedělo. Naopak Zlatuškův projekt revitalizace s se-
bou nesl právě výše uvedené úpravy, které však vyvoláva-
ly nemalé investice (pro zájemce visí situace projektu na na-
šem webu: http://www.cisteturany.cz/mapa-deni-v-tura-
nech/holasecka-jezera/). Projekt měl dokonce územní roz-
hodnutí. Realizaci však bránily vysoké náklady na výkupy 
pozemků pro vybudování obtokového kanálu a na likvida-
ci sedimentů, které byly navrženy na základě analýzy vzorků 
sedimentů. Pohybujeme se na sumě přibližně 100 milionů 
Kč. V rozpočtu města Brna se tato suma nikdy nenašla. V sou-
časné době již dokumenty nejsou platné.

Nový plán péče o přírodní památku Holásecká jezera
V roce 2012 začal připravovat Odbor životního prostře-
dí Jihomoravského kraje nový plán péče. Jeho poříze-
ní se však z  důvodu onemocnění zpracovatele neče-
kaně protáhlo. Občané měli možnost se k  němu vyjá-
dřit v roce 2014, kdy visel na úřední desce. Poté vstou-
pil v platnost. Od roku 2015 tak máme nový Plán péče 
o přírodní památku Holásecká jezera na období 2015 – 
2024. Co z  něho vyplývá? Předně je zpracovaný plně 
v souladu s novým Plánem revitalizace Holáseckých je-
zer zpracovaným firmou FONTES s.r.o. v roce 2014. Dále 
je rozčleněn na dva typy opatření. Opatření nevyžadu-
jící a vyžadující investice. K těm neinvestičním patří ko-
sení porostů, probírky a  odstraňování dřevin. K  inves-
tičním opatřením patří úpravy příbřežních ploch, re-
konstrukce stávajících propustků, vytvoření podmínek 
pro rákosinu, na kterou jsou vázány vzácné druhy ptá-
ků, například bukáček malý, dále vybudování záchran-
ných tůní, odstranění betonových prefabrikátů nebo 
realizace naučné stezky. Plán péče ale počítá také se 
zahájením jednání o úpravě rybí obsádky. Na území je 
současně vyvíjen obrovský rekreační tlak  – například 
změna územního plánu města Brna, nebo změna územ-
ního plánu města Modřice, ale i výstavba bytovek v Ho-
láskách na Vinohradu počítá s  využitím území pro re-
kreaci. Nutno dodat, že díky opakovanému posílání ná-
mitek k územním plánům, ve kterých nás svým podpi-
sem podporujete i vy, zabraňujeme tomu, aby se z úze-
mí stala masová turistická atrakce.

Kdy se s územím konečně začne něco dít?
V roce 2014 byl schválen nový Plán revitalizace Holáseckých 
jezer zpracovaný firmou FONTES s.r.o. Krom našeho spolku 
se výrobních výborů účastnili zástupci dalších holáseckých 
spolků, ale i rybáři. Výsledkem je kompromisní řešení. Oproti 
původnímu Zlatuškově projektu tento plán revitalizace mi-
nimalizuje zásahy do území, které by mohly vést ke zniče-
ní cenných populací živočichů a rostlin. Nadto bylo nereál-
né se domnívat, že někdo zafinancuje vytěžení a skládková-
ní sedimentů usazených v Holáseckých jezerech tak, jak to 
vyžadoval Zlatuškův projekt. Jedná se totiž o investice v řá-
dech desítek miliónů. A tak bylo rozhodnuto, že se sedimen-
ty využijí v rámci úprav v území – pro vytvoření příbřežních 
zón (viz obrázek). 

V rámci prací na plánu revitalizace však došlo ke zjiště-
ní, že se Holásecká jezera jsou tzv. nelegálním vodním 
dílem. Jak jsem psala již v  úvodu, kdysi dávno se jed-
nalo o  vodní tok, který lidé přehradili, vybudovali sta-
vidlo (např. na Opletovi), a  tak by k úpravám měla být 
k  dispozici projektová dokumentace. Ta se však nena-
šla. Aby mohly být investice postupně realizovány, bylo 
třeba stávající stav legalizovat, a to pasportizací území 
a  prohlášením, že se jsou Holásecká jezera nalezeným 
vodním dílem. I tyto práce sebraly nějaký čas.

Mezi tím město Brno jednalo o  určení správcovství. 
Snahou bylo zjednodušit situaci. Ke shodě však nedo-
šlo a platí tedy stav, který jsem popisovala výše.

V současné době stojíme před zadáním zpracování in-
vestičního záměru, který musí na pokyn náměstka Mar-
tina Andera zpracovat na Magistrátu města Brna. Poté 
jde investiční záměr procesem schválení přes Radu 
města Brna. Následně je potřeba vyčlenit finance pro 
projekt. Až poté je možné vyhlásit výběrové řízení na 
zpracování dokumentace pro územní řízení a  pro sta-
vební povolení. Tyto procesy jsou vedeny na základě 
stavebního zákona a  jsou taktéž časově náročné. Nic-
méně pokud se rozběhnou, finance na samotnou reali-
zaci opatření v  území by mohly být získány díky dota-
cím Evropské unie.

V závěru vás tedy zřejmě nepotěším, že nesdělím časo-
vý rámec, kdy se začne s územím něco dít. Je ale zřejmé, 
že se již mnoho práce vykonalo. Jako spolek se snaží-
me o to, aby se na území nezapomínalo. Připomínkuje-
me územní plán, sjednáváme si schůzky s politiky s cí-
lem posouvat projekt dále, pořádáme v území brigády 
a exkurze mající za cíl budovat vztah k tomuto krásné-
mu a jedinečnému území. Věříme, že i tyto aktivity ve-
dou k  většímu povědomí o  problémech, se kterými se 
přírodní památka Holásecká jezera potýká a snaze situ-
aci řešit.

V  případě dalších dotazů nám neváhejte napsat na 
email cisteturany@email.cz.

Za spolek Čisté Tuřany
jednatelka Hana Kašpaříková
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Činnost TJ BRNO – Dvorska – ohlédnutí za 
sezónou 2015
TJ Brno Dvorska provozuje svoji činnost od 8. února 1991. 
Mezi hlavní činnosti TJ patří pořádání Brněnských dostihů 
na zdejším závodišti. Zdejší dostihy se konají za podpory 
zastupitelů města Brna, kteří se čas od času dostihů také 
účastní, a to při příležitosti předávání cen vítězům. Brány 
dostihového závodiště se již několik sezón otevírají vždy 3x 
do roka – a to na jaře, začátkem léta a na podzim. Každý do-
stihový den je zde k vidění 5 rovinových dostihů a 3 dosti-
hy steeplechase. Společně s doprovodným programem ve 
formě dostihu poníků pro nejmenší jezdce, dostihem nere-
gistrovaných koní, jízdou v kočáře či seskokem parašutistů 
tak Brněnské dostihy nabízejí odpoledne plné koní a zába-
vu pro celou rodinu. 
Mezi další akce, pořádané TJ BRNO DVORSKA, již třetím ro-
kem patří Koňské hry - ty loňské se konaly 16. května. Toto 
odpoledne patřilo především dětem, které si mohly nechat 
nakreslit na obličej nádherné obrázky, svézt se na koních, 
shlédnout dostih velkých koní, na které se přijímaly i sáz-
ky. Pro správně tipující pak byly nachystány věcné ceny. Na 
programu byl také dostih poníků, ukázka drezúry koní a 
další rozličné soutěže. Dětem byl k dispozici také skákací 
hrad, práskání bičem na plechovky, děti si mohly vyzkou-
šet osedlat dřevěného koně a ty živé nakrmit připravený-
mi pochoutkami. A poté to vše završit výukou country tan-
ce. Dětem byly věnovány i další dvě odpoledne. A to dětský 
den konaný 6. června a podzimní Drakiáda 4. října. Dobrou 
zprávou z Drakiády je, že všichni draci zůstali pod kontro-
lou a žádná ze zde přítomných princezen nebyla drakem 
sežrána ani unesena a tudíž nikdo z přítomných princů ne-
byl nucen zasahovat a s drakem vésti nelítostný boj.
V prostoru dostihového areálu se krom dostihů konají i dal-
ší sportovní akce. V polovině srpna zde proběhl turnaj v no-

hejbalu. Vítězné tříčlenné družstvo-mužstvo si odneslo po-
hár z pravého kočičího zlata a domů odešli s úsměvem na 
rtech. Poražení odešli taktéž s úsměvem na rtech, a to ze-
jména proto, že byli rádi, že domů odešli nezraněni, bohu-
žel však s prázdnou. K dalším sportovním kláním patří tur-
naj v ping pongu, stolním fotbálku či šipkách. Na žádném 
zdejším sportovním utkání není o heroické výkony nouze 
a nabízí vynikající podívanou.
K velkým společenským událostem každoročně patří také 
Dvorské hody. Ty loňské se konaly 22. srpna a na svědomí 
je měla celá dvacítka stárek a stárků. Jedlo se, pilo a veselilo 
3 dny a 2 noci. A kdo tam nebyl, o hodně přišel. Další mož-
nost pobavit se s námi, budete mít opět letošní léto.            
Poslední akcí loňského roku byla Mikulášská vyjížďka, ko-
naná 5. prosince. Srdečně zván je úplně každý, kdo má chuť 
a dobrou náladu. Můžete přijet s koněm, na koni, s kočárem 
i kočárkem. Nebo se přijít jen podívat a pohladit koníčky. 
Sraz koní, vozů i diváků byl v 10 h na Císařské louce a poté 
se všichni účastníci společně vydali směr Mohyla míru, kde 
na ně čekal voňavý chleba s domácím sádlem a teplý čaj 
i jeho veselejší varianta pro dospělé děti. A aby ani koní-
ci nebyli ochuzeni, na ty čekal slaďoučký cukr. Každoroč-
ně se této společné vyjížďky účastní téměř 40 koní a jezdců 
z blízkého okolí. 

TJ Brno-Dvorska Vám děkuje za 
návštěvu a podporu konaných akcí a 
srdečně Vás zve na ty, které se uskuteční 
v letošním roce.
                                                                                                                                                 

Pořadatelé TJ Brno-Dvorska

SPORT
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Tělovýchovná jednota Holásky 

Posledně jsme napsali, že dojde k určitým změnám na 
Orlovně. Valná hromada řešila především nové Stanovy, 
schválila pozměněný Výkonný výbor. Byl schválen “nový“ 
název – Tělovýchovná jednota Holásky, z.s., jinak se nic 
nemění. Teď musíme čekat na schválení  Krajského soudu v 
Brně, kam patříme.

Základní škola Měšťanská ukončila k 31.1.2016 cvičení žáků 
z ulice Požární a tím máme možnost nabídnout pondělky  
a pátky dalším zájemcům o cvičení v naší tělocvičně -dopo-
ledne. Cvičení dětí s rodiči probíhá v úterý a středu každý tý-
den od 9,30 hod. a je možné se na místě dohodnout s cviči-
telkami a s dětmi přijít . 

Cvičení žen běží v pondělí a ve čtvrtek večer, je opět mož-
nost přijít a domluvit se, kapacita je a rádi uvítáme další zá-
jemkyně o cvičení a zdravý pohyb. V posilovně nebo chcete-
li v kulturistice, jsou dveře otevřeny každý den, lze tedy jen 
najít odvahu a chuť si jít zacvičit, protáhnout své tělo, svaly. 

Stolní tenis – první půle mistrovských soutěží skončila dle 
našich představ. Žádné naše mužstvo není v pásmu sestu-
pu. Držíme střed nebo vyšší polovinu soutěží. Rok 2015 jsme 
zakončili jako každoročně na Štěpána – Vánočním turnajem. 
Zúčastnilo se 20 našich hráčů i s mládeží a 4 hosté. Pořadí 
prvních tří : Babák Petr, Vysloužil Jan, Javůrek Martin. 

Druhá půle soutěží pokračuje poměrně úspěšně. Dvě naše 
mužstva bojují o postup do vyšší soutěže. D-družstvo je po 
patnácti utkáních na 1. místě a usiluje o postup do  Městské 
soutěže. A-družstvo, jako nováček v divizi, prohrálo jen se sil-
ným soupeřem z Hodonína. Zde jde vyzdvihnout výkon je-
jich 16leté hráčky, která porazila naše 4 hráče. Šikovná holka! 
Přes tyto dvě prohry jsou naši  na 2. místě a s další porážkou 
již nepočítají. Když nepřijdou nějaké zdravotní potíže, bude 

toto mužstvo hrát o postup do III. ligy.  Za úspěch také po-
važujeme, že naši mladí odchovanci 15 – 18 let úspěšně jako 
náhradníci zaskakují v B a C družstvech ve vyšších soutěžích. 
Sezona 2015 – 2016 končí 8. dubna 2016 a věříme, že bude 
jedna z nejúspěšnějších. 

Málem bychom opomněli   naši saunu, jsou volná místa jak  
u žen – úterý a čtvrtek, tak u mužů – středa a pátek. Spo-
lečnou zatím nemáme, záleží na vás. Relaxace a saunování  
je pro nás, většinu, velmi prospěšné, přijďte a zažijete určitě 
pěkné chvíle odpočinku.

Nashledanou na Orlovně při cvičení, zábavě nebo jen tak při 
posezení v naší Dudácké restauraci.

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

SPORT

Zúčastnění hráči st. tenisu - Vánoční turnaj
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BĚH LUŽÁNKAMI 2016  
Loučení se zimou a nástup jara bude letos v Lužánkách 
opět patřit atletům, běžcům i sportovním nadšencům. 
Uskuteční se zde 71. ročník Běhu Lužánkami – nejstarší-
ho běžeckého závodu v Brně.

V sobotu 19. března se již po sedmdesáté první na star-
tovní čáru lužáneckého běhu postaví stovky závodníků 
bez rozdílu výkonnosti a tradičně zahájí novou atletic-
kou sezónu. Mezinárodní závod s tradicí od roku 1946 
přivítá účastníky v celkem 17 věkových kategoriích, od 
nejmladších až po veteránské. 

Sportovní program začne v 9 h závodem hendikepova-
ných atletů, následují žákovské, dorostenecké a junior-
ské kategorie. Závod žen na 6400 m odstartuje po 12 ho-
dině a poté proběhne hlavní závod mužů na 8000 m. I v 

letošním roce se počítá s dvěma rozběhy u žen i mužů. U 
mužů a žen je nutná online registrace.

Startovné pro mládež do 19 let je zcela zdarma. Stačí tak 
v sobotu ráno přijít do Lužánek, zaregistrovat se přímo 
na místě a zúčastnit se závodu v některé z 12 mládežnic-
kých kategoriích, které jsou letos vypsány. 

Součástí sportovního dne v Lužánkách bude bohatý do-
provodný program. 

Nad 71. ročníkem Běhu Lužánkami převzal záštitu primá-
tor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Více informací o závodu najdete na 

www.behluzankami.cz

SPORT

OSTATNÍ

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 8.5.2016 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 
5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. 
BDD od svého založení (r. 2009) doposud uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény Divadla Husa na provázku, mimo jiné, 
tyto inscenace: 
Baron Trenck      - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.  
Lesní láska           - scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.  
Sachsiáda             - středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec. 
Chudák Choma a víčkový Vij - podle povídky N. V. Gogola. Scénář a režie: Simona Nyitrayová.
Rozhádaná abeceda - o šikaně na ZŠ. Scénář a režie: Michaela Rotterová.
Bajky dell´arte - moudra, která stále platí. Režie: Aleš Kučera.
Čekání na život…a začínáme znovu - z aktuálního života, může se to stát i vám. Scénář a režie: Eva Lietavová.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na ak-
tivní zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkur-
zem úspěšně projdou, se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2016, které se koná  v termínu od 30.7.2016 
do 13.8.2016 v RS Hálův mlýn.
BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, reži-
sér Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou 
dětmi dále využívány i v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další výrazné umělecké osob-
nosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých 
talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.
Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese:
detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.

Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

Projekt BDD se koná za fi nanční podpory Jihomoravského kraje 
a statutárního města Brna.  

	



21

Dobrovolníci pomáhají seniorům  
v tuřanském Domově Pomocné ruce

Od prosince 2015 dochází dobrovolníci humanitární orga-
nizace ADRA do tuřanského Domova se zvláštním režimem 
Pomocné ruce na Zapletalově ulici za místními seniory. Dob-
rovolníci dochází do Domova za účelem poskytnutí lidské-
ho kontaktu, nejčastěji si se seniory povídají, čtou jim, hra-
jí hry, chodí ven apod. „Rozhodli jsme se začít ještě před Vá-
noci, jako takový předvánoční dárek seniorům, za kterými 
budou dobrovolníci docházet. Jde o dárek v podobě úsmě-
vů, radosti, naslouchání a lidské blízkosti.“ říká koordinátor 
organizace ADRA Jakub Dostál. V České republice realizuje 
ADRA dobrovolnické programy již od roku 2004, nyní svoji 
činnost zahájila i v Brně, konkrétně ve dvou Domovech pro 
seniory v Tuřanech a ve Starém Lískovci. V budoucnu budou 
dobrovolníci docházet i do dalších brněnských sociálních or-
ganizací. Kdo jsou oni dobrovolníci? Lidé rozličných zájmů 
a životních zkušeností z různých společenských vrstev, kte-
ré spojuje touha být tu pro ostatní a nebýt lhostejní k jejich 
osudům. Věkový limit pro dobrovolnictví v Adře je 15 let, za-
stoupeni však jsou dobrovolníci všech věkových skupin. „Ně-
kteří jsou dokonce sami v důchodovém věku, to hlavní co 
je pro dobrovolnickou práci třeba, je ochotné srdce a zájem  
o druhé lidi“, uvádí Dostál. Chcete-li se stát dobrovolníkem  
u seniorů v tuřanském Domově se zvláštním režimem Po-
mocné ruce, kontaktujte organizaci ADRA na mailu jakub.
dostal@adra.cz nebo na telefonu 733 598 494. „Naši dobro-
volníci mohou být samozřejmě odkudkoli, ale rádi uvítáme 
i občany Tuřan a okolí.“, dodává Dostál. Přejeme dobrovolní-
kům hodně štěstí, sil a radosti z jejich záslužné práce.

Koordinátor dobrovolnického centra pro Brno

 
 

Pojďte s námi do lesa za poznáním
Lesy města Brna, a. s., organizují v rámci své činnosti vzdě-
lávací akce zacílené na všechny věkové skupiny i skupiny 
se speciálními potřebami. Cílem těchto aktivit je prožitkem, 
hrou, všemi smysly poznat a snad si i zamilovat prostředí lesa 
jako ekosystému, zároveň přiblížit i práci lesníků. Motto lesní 

pedagogiky je: „O LESE SE UČIT V LESE“. Proto programy pro-
bíhají přímo v lese v okolí města Brna. Náplň jednotlivých 
programů bývá uzpůsobena potřebám klienta, např. tak aby 
souvisela s osnovami žáků ve škole (proměny lesa během 
roku, voda v lesním ekosystému, půda a procesy v ní, rostli-
ny, živočichové, les v čase, škůdci a opravdu škodí?, výchova 
lesa, ochrana lesa, kde se bere les,…).

 
Bližší informace naleznete na  
www.lesymb.cz  
nebo nás přímo kontaktujete  
e-mailem lesymb@lesymb.cz. 
Jste srdečně zváni za poznáním lesa s námi!

Petra Packová, Ph.D., Lesy města Brna, a. s.

Pohádkové krajinky

Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin se koná 
v Brně, ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50, park 
Lužánky, a to od 19. do 27. března 2016, denně od 10 do 18 
hodin. Více viz www.sukulent.cz.“

OSTATNÍ
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JE VAŠE DÍTĚ PŘIPRAVENO NA ŽIVOT?
Svět se překotně mění, škola se musí změnit také.

Jakou školu chci pro své dítě?
Připraví na budoucnost 
Ať už bude svět za 20 let jakýkoliv, dovede děti ke schopnosti najít v něm své místo.

Chápe dítě jako partnera
Vzdělání je oboustranný vztah. Dítě není nádoba, která se má naplnit vědomostmi, 
ale osobitě reagující člověk.

Vychází z moderních pedagogických metod
Praktikují se tu aktivity a projekty, ne oddělené předměty.
Děti se učí od sebe navzájem, od dospělých (spíše průvodců než učitelů) i z okolního 
světa.

Staví na vnitřní motivaci

TAK PŘESNĚ TAKOVÁ BUDE SCIOŠKOLA V BRNĚ!
Být Scioškolákem je skvělé. 
Právě probíhá zápis do první až šesté třídy. www.scioskola.cz

Podporuje přirozenou radost 
z učení, která nepotřebuje ani 
dobré ani špatné známky.

Respektuje jedinečnost 
každého dítěte
Umožňuje dětem, aby se učily 
stylem, který je vlastní jejich 
povaze a založení. 

ScioŠkola Brno
Sokolova ulice

INZERCE
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Vyrůstat v The little gym nás baví

The Little Gym® Brno • Kigginsova 2, 627 00 Brno - Slatina
Tel.: 515 535 573 • brno@thelittlegym.eu • www.thelittlegym.eu/brno

The Little Gym® je místem, kde děti ve věku od 10 měsíců do 12 let postupně 
zlepšují svou obratnost, koordinaci pohybů i celkovou zdatnost. Získávají 
tak větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí naslouchat, soustředit 
se a spolupracovat s ostatními... a také si užijí spoustu legrace a zábavy! 
•	 Tělocvična	je	určena	výhradně	dětem
•	Děti	do	3	let	cvičí	spolu	s	rodiči,	od	3	let	pouze	s	instruktory	 
 (maximálně 6 dětí na 1 instruktora)
•		Lekce	probíhají	1x	týdně	a	každá	lekce	má	své	speciální	téma	a	hudbu
•		Rodiče	mají	možnost	sledovat	průběh	hodiny	z	pohodlí	vstupní	haly	 
 a při každé lekci získávají pravidelnou zpětnou vazbu.
•		V	případě	omluvené	nepřítomnosti	dítěte	lze	zameškané	hodiny	nahradit

Kontaktujte nás a rezervujte si zkusební hodinu zdarma!
• CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI • GYMNASTIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
A ŠKOLÁKY • NAROZENINOVÉ OSLAVY • PRÁZDNINOVÉ KEMPY

Konečně 
také 

v Brně!

INZERCE

Koncert ke Dni matek s vyhodnocením fotosoutěže Úhel

 v letošním roce chystá spolek Ženy50 ke Dni matek hudební dárek pro maminky, babičky, ženy.
Koncert bude letos patřit mladým talentům nové generace. Během večera se představí posluchači Janáčkovy akademie mú-
zických umění, kteří již dnes mají za sebou řadu jevištních i divadelních úspěchů. 
Uslyšíte  například barytonistu Vojtěcha Šemberu, v  jehož podání zazní podmanivé písně od Francesca Paula Tosti, těšit se 
také můžete na árie z nejznámějších oper od Wolfganga Amádea Mozarta, jako je např. Figarova svatba. V programu nebu-
dou chybět ani dueta z oper Don Giovanni a  Papageno. Jevištní partnerkou mu bude absolventka JAMU Karolína Žmolíko-
vá, která je laureátkou řady pěveckých soutěží, úspěšně studovala také v Salzburgu.

Koncert bude patřit i dalším mladým talentům nové generace,  v  jejichž  podání uslyšíte také operetní či muzikálové melo-
die. Na klavír je bude doprovázet Šárka Králová.
Koncert proběhne na Den matek, v neděli 8. května, v Sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, 
Údolní 39, Brno. Začíná v 19.00 hod. a vstup je ZDARMA.V průběhu koncertu budou vyhlášeni a oceněni výherci fotosoutě-
že Úhel pohledu.

Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková.
Více informací naleznete na www.zeny50.cz a www.uhelpohledu.eu
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P

Prodám 2 gen. RD 
v Tuřanech 5+1, 2+1, garáž, 1126m2, 
sklep, možnost půdní vestavby, 
Tel.: 731 266 995

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 
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