
Ze starostova šuplíku

Prázdniny jsou za námi, dny se zkracují, čeká nás pestroba-
revný podzim. A pestré bylo i  léto v naší městské části. Jak 
jsem dříve avizoval, chceme využívat nádvoří radnice stále 
více k pořádání kulturních akcí. Již letos se povedlo tento zá-
měr bohatě naplnit. V měsíci červnu jsme uspořádali koncert 
kapely Shadow Quartet. Přestože to byla první akce takové-
ho typu, sešlo se téměř sedmdesát diváků, což považuji za 
úspěch.
Po více jak dvaceti letech jsme dokázali zajistit promítání let-
ního kina. Občané mohli v anketě hlasovat pro filmy, které 
chtějí promítat. Před každým promítáním jste měli možnost 
shlédnout patnáctiminutová historická videa z Tuřan. Pěk-
nou tečkou byla poslední projekce, kterou si nenechalo ujít 
94 diváků, přestože stejný film běžel i v televizi. Financová-
ní letního kina se podařilo díky sponzorům Služby Minks, AV 
Media, Agro Brno-Tuřany.
V  září jsme pro vás připravili koncert kapely Tomáš Kočko 
a  Orchestr. Tito dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album 
roku odměnili více jak stovku diváků skvělým zážitkem. Vr-
cholem „kulturního léta“ na radnici se staly Slavnosti tuřan-
ského zelí. V  době uzávěrky Listů se však ještě připravova-
ly a  vrátím se k  nim v  dalším vydání. Chtěl bych poděko-
vat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě všech 
těchto akcí, obzvlášť Lucii Šnajdrové za organizaci koncer-
tů, Hanuši Horákovi za přípravu letního kina a také hasičům 
z  Brněnských Ivanovic za zajištění občerstvení pro diváky. 
Jsem rád, že se najdou v naší městské části lidé ochotní pra-
covat pro ostatní občany s nadšením a naprosto nezištně.
Stále se nám nedaří prosadit požadavky související s dopra-
vou. Bohužel narážíme na neochotu úředníků odboru do-
pravy MMB řešit naše problémy. Brněnské komunikace při-
pravily na základě společných jednání návrh dopravního ře-
šení křižovatky u kostela. S návrhem souhlasil dopravní pod-
nik i dopravní policie. Odborem dopravy byl však návrh za-
mítnut. Někdy přemýšlím, jestli je to projevem naprosté ne-
kompetentnosti, arogance nebo jen projev prosté hlouposti. 

Pokud budou na magistrátě i nadále sedět tito úředníci, čeká 
nás zřejmě dlouhý boj za lepší dopravní podmínky. Nicmé-
ně to nevzdáváme. Nechali jsme také zpracovat studii, kte-
rá měla prověřit možnost vybudování přechodů pro chodce 
u školy v Holáskách a v Tuřanech poblíž hostince U konvice. 
Studie prokázala, že přechod u školy je po určitých staveb-
ních úpravách možný a ihned jsme zadali zpracování projek-
tové dokumentace k jeho realizaci. Bohužel přechod U kon-
vice není možné za současného stavu zbudovat. Muselo by 
dojít k zásadním úpravám celé křižovatky. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o krajskou silnici (stejně jako u kostela) a kraj ne-
spolupracuje, přistoupíme alespoň k  rekonstrukci zastáv-
ky. Řešením mohou být krajské volby a změna přístupu kra-
je k jeho komunikacím, které procházejí naší městskou částí. 
Pro dopravu je klíčový obchvat Tuřan. Memorandum o spo-
lupráci je již podepsáno všemi stranami. Probíhá aktualiza-
ce majitelů pozemků a  jejich cenové ohodnocení. Jednání 
o výkupech pozemků začnou po těchto nezbytných proce-
durách.
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V  průběhu prázdnin probíhal v  naši městské části čilý sta-
vební ruch. Bezproblémově proběhla rekonstrukce elektro-
instalace ve dvou patrech základní školy Měšťanská. Příští 
rok plánujeme dokončit i poslední patro. V mateřské škole 
U Lípy Svobody je hotova fasáda a nové parkoviště. V sou-
časné době probíhají práce na dokončení zahrady. Na pod-
zim se rozběhnou práce na úpravě nádvoří radnice, aby již 
příští rok mohly kulturní akce probíhat v  důstojných pod-
mínkách. Radnice také nechala upravit dopravní hřiště v ma-
teřské škole Holásecká tak, aby sloužilo v odpoledních ho-
dinách i  široké veřejnosti. V  budově školy Požární v  Holás-
kách budou vyměněny dveře, aby odpovídaly bezpečnost-
ním standardům. S mírným zpožděním začaly práce na úpra-
vě polních cest.

Radomír Vondra
starosta MČ Brno-Tuřany

Z jednání RMČ a ZMČ 
Brno-Tuřany

Rada na 42. schůzi dne 30. 5. 2016:
- neměla k  záměru stavebních úprav, 
modernizace a přístavby budovy zelár-
ny Agra Tuřany v  areálu v  Brněnských 
Ivanovicích žádné připomínky,
- souhlasila se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitelku průka-
zu ZTP na ulici Jubilejní,
- schválila nabídku Zdeňka Zámeční-
ka na výkon autorského dozoru stavby 
nazvané „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce 
rozvodů NN“,
- schválila nabídku H.K.U., spol. s r.o. na 
realizaci veřejné zakázky „Oprava úče-
lových komunikací na území MČ Brno-
Tuřany“ v části p.č. 3715 k.ú. Tuřany (ul. 
Měšťanská za školou), p.č. 1085/1 k.ú. 
Brněnské Ivanovice (ul. Sladovnická od 
Tréninkového centra mládeže k  želez-
ničnímu přejezdu a  p.č. 4531 k.ú. Tu-
řany (úsek mezi ulicemi Režná a  Mo-
ravská, cca 500 m2) za celkovou cenu 
1.049.505 Kč, a to z důvodu nejnižší na-
bídkové ceny,
- schválila nabídku Progresklima CZ, 
s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Ser-
vis klimatizačního zařízení sportovní 
haly Měšťanská“ za cenu ročního servi-
su 46.282 Kč, a to z důvodu nejnižší na-
bídkové ceny za roční servis,

- schválila nabídku V okno s.r.o. na re-
alizaci veřejné zakázky „Výměna vstup-
ních dveří ZŠ - Požární“ za cenu 137.820 
Kč, a  to z  důvodu nejnižší nabídkové 
ceny,
- schválila uzavření smlouvy na obslu-
hu a  kontrolu kotelny a  drobné opra-
vy v objektu zdravotního střediska s Ja-
nem Langem,
- seznámila se s  konceptem návrhové 
části Plánu udržitelné městské mobility 
města Brna a prosazuje zejména:
• obchvat Tuřan a Chrlic s následným 
omezením průjezdu nákladních auto-
mobilů zastavěným územím
• projektování a realizaci sítě cykloste-
zek Tuřany – Dvorska, Tuřany – Slatina, 
Tuřany – Brněnské Ivanovice – Komá-
rov, Tuřany – Chrlice, Brněnské Ivanovi-
ce – Černovice
• rekonstrukci podjezdu železniční tra-
tě na ulici Vinohradská,
• bezpečnou a bezbariérovou síť pěších 
tras,
• vybudování nových železničních za-
stávek v  Holáskách a  Brněnských Iva-
novicích a s tím spojenou modernizaci 
tratě včetně jejího zdvojkolejení,
• dobudování sítě bezpečných, bez-
bariérových autobusových zastávek 
(s možností využití zálivů),
• zkapacitnění dálnice D1 formou rozší-
ření o oboustranné kolektory (souběž-

ná komunikace s dálnicí),
• při plánování komunikační sítě re-
spektovat stávající zóny klidového 
bydlení.

Rada na 43. schůzi dne 7. 6. 2016:
- schválila nabídku společnosti Karnet 
a.s., Tuřanka 34, 627 00 Brno na reali-
zaci veřejné zakázky „Zateplení fasá-
dy, rozšíření parkoviště a rekonstrukce 
školní zahrady mateřské školy na ulici 
U Lípy Svobody“ za cenu 3.388.992 Kč, 
a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny.

Rada na 44. schůzi dne 13. 6. 2016:
- doporučila ZMČ schválit poskytnu-
tí dotací z  programu „Provoz subjektů 
podporujících tělovýchovné a sportov-
ní aktivity“,
- souhlasila se zapojením ZŠ Měšťanská 
do projektu „Prevence školní neúspěš-
nosti na základních školách ve městě 
Brně“,
- vzala na vědomí nástup ředitelky MŠ 
V  Aleji na mateřskou dovolenou a  její 
zastupování paní Magdou Brázdovou,
- souhlasila s návrhem harmonogramu 
oprav svěřeného bytového domu Pas-
tevní 36/1 spočívající v rekonstrukci ply-
nu včetně výměny stávajícího topného 
systému za ústřední topení, nových roz-
vodů vody, odpadu a elektrické energie 
v časovém horizontu 5-10 let.

Koncert Shadow Quartet
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- doporučila Zastupitelstvu souhlasit 
s  návrhem rámcové dohody o  spolu-
práci při přípravě a  realizaci investice 
„Komunikační obchvat Tuřan“,
- vzala na vědomí zprávu JUDr. Stani-
slava Křečka, zástupce veřejné ochrán-
kyně práv, o  šetření provozu malého 
motorového létání na letišti Brno-Tu-
řany a  pověřuje starostu iniciováním 
společného jednání zástupců Úřadu 
pro civilní letectví, provozovatele letiš-
tě, jeho vlastníka a Krajské hygienické 
stanice Jihomoravského kraje na půdě 
Kanceláře veřejného ochránce práv,
- souhlasila s  cenovou nabídkou Ing. 
Hany Tupé, Žleby 303, 664 34 Rozdrojo-
vice na výkon TDI na stavbě „MŠ U Lípy 
Svobody – rekonstrukce objektu, úpra-
va dvora na parkování a úprava školní 
zahrady“ v ceně 69.575 Kč, a to z důvo-
du nejnižší nabídkové ceny,
- schválila cenovou nabídku společ-
nosti STAVIMAL, s.r.o. na vybudování 
oplocení kolem dopravního hřiště v za-
hradě MŠ Holásecká tak, aby mohlo být 
zpřístupněno veřejnosti, v ceně 60.479 
Kč,
- schválila uzavření darovacích smluv 
s MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. na část-
ku 10.000 Kč a LETIŠTĚ Brno a.s. na část-
ku 30.000 Kč, vše na financování kultur-
ních akcí v roce 2016,
- schválila uzavření darovacích smluv 
s M. S. na částku 5.000 Kč, E. K. na část-
ku 2.500 Kč, R. P. na částku 2.500 Kč 
a společností Gardentech s.r.o. na část-
ku 2.500 Kč, vše na financování konání 
akce „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsí-
ci září 2016,
- schválila nabídku společnosti BRES 
spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky 
„Provedení projektové dokumentace 
na rekonstrukci kotelny MŠ Holásecká“ 
za cenu 46.706 Kč, a  to z důvodu nej-
nižší nabídkové ceny,
- schválila nabídku Ing. Jana Harašty, 
CSc. na realizaci veřejné zakázky „Pro-
vedení projektové dokumentace na re-
konstrukci sociálního zařízení MŠ Holá-
secká“ za cenu 54.450 Kč, a to z důvodu 
nejnižší nabídkové ceny,

Rada na 45. schůzi dne 27. 6. 2016:
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé, Roz-
drojovice na výkon TDI na stavbě: „Vy-
spravení polních cest“ v ceně 7.260 Kč,

- schválila cenovou nabídku firmy AV 
MEDIA, s.r.o. za pronájem techniky 
na provoz letního kina v  termínu od 
27. 7. 2016 do 29. 8. 2016 v ceně 59.714 
Kč,
- uložila úřadu objednat u TSB a.s. fo-
tometrické měření přechodu pro chod-
ce na ul. Tuřanské náměstí x Střížova 
v ceně 5.000 Kč,
- uložila úřadu zajistit odborné prově-
ření příčin závadného stavu suterén-
ních prostor školní kuchyně ZŠ Měšťan-
ská, včetně návrhu nápravných opatře-
ní a jejich finanční náročnosti,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit 
s přejmenováním původní ulice Kašta-
nové na „Stará Kaštanová“,
- nesouhlasila s  navrženými objízdný-
mi trasami při uzavírce železničního 
přejezdu Obilní  – Jana Broskvy, Chrli-
ce a  požaduje, aby byl železniční pře-
jezd opravován po polovinách bez úpl-
né uzavírky ulice Jana Broskvy, popř. 
aby byla objízdná trasa (příjezd na ulici 
Obilní) vedena po účelových komuni-
kacích MČ Chrlice,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit 
s  předloženým investičním záměrem 
napojení plánované průmyslové zóny 
Petlákova na ulici Jahodovou, vč. smě-
ny pozemků mezi žadatelem a  statu-
tárním městem Brnem,
- schválila poskytnutí individuální do-
tace Náboženské obci Církve česko-
slovenské husitské v Brně-Tuřanech ve 
výši 20.000 Kč,
- vzala na vědomí odstoupení z funkce 
předsedy Komise dopravní pana Bc. Ji-
řího Kirchnera. Rada ruší Komisi dopra-
vy k 30. 6. 2016 a dopravní problema-
tiku bude řešit Komise výstavby a roz-
voje,
- vzala na vědomí odstoupení z funkce 
předsedy Komise školské pana Ing. Ha-
nuše Horáka (nadále zůstává členem) 
a  odstoupení z  funkce člena Komise 
školské pana Radomíra Vondry. Dle čl. 
3 odst. 2 Statutu komisí Rady městské 
části Brno-Tuřany jmenuje Rada před-
sedou Komise školské paní Ing. Bohu-
míru Benešovou,
- schválila cenu vstupného pro rok 
2016 na Letní kino takto: dospělí 60 
Kč, děti 30 Kč a na Slavnosti tuřanské-
ho zelí takto: dospělí 100 Kč, důchodci 
a děti od 6 let 50 Kč.

Rada na 46. schůzi dne 11. 7. 2016:
- udělila výjimky z článku 1 odstavce 1) 
písm. a) obecně závazné vyhlášky sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o sta-
novení podmínek pro pořádání, prů-
běh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, k za-
jištění veřejného pořádku, při pořádání 
Letní noci v prostorách dostihové drá-
hy Brno-Dvorska dne 29. 7. 2016, spo-
čívající v  prodloužení do 02.00 hod. 
dne 30.  7.  2016 a  Letní noci v  areálu 
Tělocvičné jednoty Brno-Tuřany, Ha-
nácká 38 dne 29.  7.  2016, spočívající 
v prodloužení akce do 02.00 hod. dne 
30. 7. 2016.
- schválila nabídku společnosti SAREP 
a.s., Jezerůvky 7, Brno, na posouzení 
vlhkosti zdiva v budově ZŠ na ulici Po-
žární v ceně 6.000 Kč.

Rada na 47. schůzi dne 25. 7. 2016:
- udělila výjimku z článku 1 odstavce 1) 
písm. a) obecně závazné vyhlášky sta-
tutárního města Brna č. 20/2009, o sta-
novení podmínek pro pořádání, prů-
běh a ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, k za-
jištění veřejného pořádku, při pořádá-
ní akce TRADIČNÍ BARTOLOMĚJSKÉ 
HODY 2016 na hřišti při ulici V Pískách, 
Brno, spočívající v prodloužení předho-
dové zábavy pořádané dne 19. 8. 2016 
do 02:00 hod. dne 20. 8. 2016 a hodo-
vé zábavy pořádané dne 20. 8. 2016 do 
02:00 hod. dne 21. 8. 2016 a při pořá-
dání Letní noci v  prostorách dostiho-
vé dráhy Brno-Dvorska, pořádané dne 
19.  8.  2016, spočívající v  prodloužení 
do 02.00 hod. dne 20. 8. 2016,
- schválila poskytnutí individuální do-
tace Sboru dobrovolných hasičů Brno-
Holásky ve výši 20.000 Kč,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení 
na provedení vegetačních úprav školní 
zahrady MŠ U Lípy Svobody a požadu-
je oslovit firmy:
1. Služby Minks s.r.o., Brno-sever, Lesná, 
Haškova 153/17, IČ: 29361796
2. Jitka Sedláčková, Žabčice, Přísnotic-
ká 208, IČ: 01712829
3. Jiří Vrbas, Blažovice, Nádražní 155, IČ: 
42316065
4. AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 
521/27 Brno, IČ: 29365619
- schválila nabídku Ing. arch. Davida 
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Bureše, Irkutská 2, Brno, na vypraco-
vání studie rekonstrukce sportovního 
areálu Karkulínova za cenu 45.000 Kč,
- uložila úřadu připravit výběrové říze-
ní na provedení úpravy dvora radnice 
a požaduje oslovit firmy:
1. PamReko s.r.o., Pamětice 48, Paměti-
ce, IČ: 03699056
2. STAVIMAL s.r.o., Viničné Šumice 63, 
IČ: 26921677
3. LINESTAV MORAVIA, s.r.o., Žebětínek 
46/4, Medlánky, IČ: 04294106,
- uložila úřadu zajistit realizaci opatření 
dle návrhu Ing. Pavla Zejdy pro sanace 
vlhkého zdiva ZŠ Požární,
- schválila nabídku společnosti PROFI-
PLAST, spol. s  r.o. na realizaci veřejné 
zakázky „Výměna vstupních dveří ZŠ 
Požární“ za cenu 160.870 Kč, a to z dů-
vodu nejnižší nabídkové ceny.

Rada na 48. schůzi dne 8. 8. 2016:
- vzala na vědomí použití prostředků re-
zervního fondu ZŠ Měšťanská ve výši 
247.735 Kč z důvodu úhrady nákupu 3 
ks interaktivních tabulí, 3 ks datových 
projektorů a příslušenství,
- souhlasila s  přijetím sponzorského 
daru v podobě stojanů na kola od spo-
lečnosti BigBoard Praha, a.s. pro ZŠ Měš-
ťanská,
- vzala na vědomí prověřovací studie 
přechodů pro chodce přes ulici Rolen-
covu a přes ulici Sokolnickou, schvaluje 
cenovou nabídku Ing. Jiřího Šereka na 
zpracování PD na provedení přechodu 
pro chodce přes ulici Rolencovu v ceně 
30.250 Kč,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit se 
zpracováním investičního záměru na 
vybudování chodníku na ul. Hanácké 
od Sokolovny po RD Hanácká 473/57,
- schválila nabídku společnosti SAREP 
a.s., Jezerůvky 7, Brno, na posouzení vlh-
kosti zdiva v budově ZŠ na ulici Měšťan-
ské a v budově MŠ na ulici V Aleji v ceně 
6.000 Kč za každou akci,
- schválila nabídku společnosti SIDE-
STAV s.r.o. na vybudování přístřešku pro 
kontejnery na ulici Měšťanské dle ar-
chitektonického návrhu Ing. arch. Petra 
Blažka v ceně 179.318 Kč,
- schválila nabídku společnosti H.K.U., 
spol. s  r.o. na vydláždění plochy pro 
kontejnery na ulici Zapletalově, v ceně 
43.996 Kč,

- schválila uzavření darovací smlou-
vy s  AGRO Brno–Tuřany, a.s. na část-
ku 50.000 Kč na financování akce 
„Slavnosti tuřanského zelí“ v  měsíci 
září  2016 a  konání letního kina v  pro-
storách dvora radnice v  měsících čer-
venec a srpen 2016,
- doporučila Zastupitelstvu vyhradit si 
pravomoc rozhodnout o výši nájemné-
ho a  pachtovného a  stanovit výši ná-
jemného a  pachtovného svěřeného 
majetku následovně:
- orná půda 0,20 Kč/m2/rok (doposud 
0,10 Kč/m2/rok),
- zahrada 2,40 Kč/m2/rok (doposud 
1,20 Kč/m2/rok),
- zastavěná plocha 20,00 Kč/m2/rok 
(doposud 20 Kč/m2/rok),
s účinností od 1. 1. 2017, přičemž Rada 
může výši nájemného/pachtovného 
v odůvodněných případech změnit,
- souhlasila s  instalací klimatizace do 
prostor pošty v  budově Tuřanské ná-
městí 3 za podmínky zajištění instala-
ce a její financování ze strany žadatele, 
České pošty, s.p.,
- souhlasila s odstraněním stromů jako 
překážky letového provozu nacháze-
jících se na pozemcích v areálu SK Tu-
řany, a to na náklady žadatele LETIŠTĚ 
BRNO a.s.,
- schválila uzavření darovacích smluv 
s  VERITAS spol. s  r.o. na částku 2.500 
Kč, Růženou Jobovou na částku 2.500 
Kč a Ing. Miroslavem Drápelou na část-
ku 2.500 Kč, vše na financování konání 
akce „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsí-
ci září 2016,
- uložila úřadu zajistit od zpracovate-
le studie Cyklostezka Tuřany-Dvorska 
údaje o finanční náročnosti její aktua-
lizace, a  to včetně vyjádření vlastníka 
a správce komunikace a vlastníků stav-
bou dotčených pozemků.

Rada na 49. schůzi dne 22. 8. 2016:
- souhlasila s předložením žádosti o za-
řazení investiční akce „ZŠ Měšťanská 
- rekonstrukce školní kuchyně a  jídel-
ny“ do rozpočtu Odboru investičního 
MMB,
- souhlasila a  podporuje návrh Úřadu 
městské části Brno-Bystrc na udělení 
Ceny města Brna za rok 2016 pro „zá-
sluhy o svobodu a demokracii „ brigád-
nímu generálovi Emilu Bočkovi,

- vzala na vědomí posouzení vlhkosti 
zdiva v MŠ V Aleji a ukládá úřadu zajis-
tit stavební práce směřující k odhalení 
přesné příčiny zavlhání zdiva,
- schválila nabídku společnosti SIDE-
STAV s.r.o. na odstranění vlhkosti zdiva 
v budově ZŠ Měšťanská v ceně 24.903 
Kč, v budově ZŠ Požární v ceně 14.895 
Kč,
- schválila cenovou kalkulaci společ-
nosti BKOM a.s., ÚDI na zpracování vý-
kresové dokumentace pro účely stano-
vení dopravního značení zábran na uli-
ci Podlipné ve výši 6.292 Kč,
- požádala MMB OD o  specifikaci sta-
vebních úprav, které by umožnily rea-
lizaci změn dopravního značení - křižo-
vatka Hanácká - Špirkova, dopravně in-
ženýrská studie,
- vzala cenovou kalkulaci pro cyklos-
tezku Tuřany - Dvorska na vědomí 
a pro nedostatek finančních prostřed-
ků aktualizaci zatím odkládá,
- schválila nabídku SIDESTAV, spol. s r.o. 
na realizaci veřejné zakázky „Úprava 
dvora radnice“ za cenu 4.713.002 Kč, 
a to z důvodu nejnižší ceny,
- souhlasila s  provedením stavby „Re-
konstrukce veřejného osvětlení, Brno, 
ul. Sladovnická“,
- schválila uzavření darovacích smluv 
s  paní Ivanou Kolečkovou na částku 
2.500 Kč a s paní Karlou Dobiášovou na 
částku 2.500 Kč na financování konání 
akce „Slavnosti tuřanského zelí“ v měsí-
ci září 2016.

Zastupitelstvo na 11. schůzi
dne 23. 6. 2016:
- schválilo poskytnutí dotací z progra-
mu Provoz subjektů podporujících tě-
lovýchovné a sportovní aktivity,
- souhlasilo s  návrhem harmonogra-
mu oprav bytových domů, které ne-
jsou ZMB zařazeny v  Seznamu byto-
vých a  rodinných domů, které budou 
připravovány k prodeji.
Svěřený bytový dům Pastevní 36/1 - 
harmonogram oprav:
- rekonstrukce plynu včetně výměny 
stávajícího topného systému za ústřed-
ní topení,
- nové rozvody vody, odpadu a  elek-
trické energie.
Výše nákladů dle aktuální situace prová-
děných prací. Časový horizont 5-10 let.
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- souhlasilo s návrhem rámcové dohody o spolupráci při pří-
pravě a realizaci investice „Komunikační obchvat Tuřan“,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statutární-
ho města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna,
- vzalo na vědomí odstoupení společnosti Recykl Brno s.r.o. 
od záměru odkupu pozemku p.č. 250/71 a 250/28 v k.ú. Br-
něnské Ivanovice a  doporučuje prodej části pozemku p.č. 
250/71 v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MARSTON-CZ, 
s.r.o. za podmínky uzavření memoranda o  spolupráci mezi 
firmou MARSTON-CZ, s.r.o. a Městskou částí Brno-Tuřany do 
září 2016 ve věci postupu při případném managementu pro-
dávaného pozemku, a to v závislosti na výsledku biologické-
ho monitoringu v lokalitě.

VOLBY 2016
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a  volby do 
1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České repub-
liky se uskuteční:
v pátek 14. října 2016 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu dne 15. října 2016 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21 - tří-
da v přízemí
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; 
Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlá-
kova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 41,43,51,53; Rá-
ječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 
lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U  lesíčka; U  Lípy Svobody; Vot-
roubkova; Vyšehradská; Zezulova 1-43,45 do konce,
Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 289E, 
379E.
Upozornění pro občany na změnu umístění volební míst-
nosti - ZŠ Měšťanská, vchod do školy, třída v přízemí.
Okrsek č. 24002, volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnki-
nova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená; Rolen-
cova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Widmannova; 
Zahrádky; Závětrná;
Okrsek č. 24003, volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,2
0; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; Mys-
livecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová; Sokolnická; 
Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní;
Tuřany číslo evidenční 58E, 108E,8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce; Ha-
raštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; Měšťanská sudá; 
Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluč-
ní; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 

40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná; Zezulova 44;
Tuřany číslo evidenční 12E, 107E,154E
Okrsek č. 24005, volební místnost: MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova;

Obecné informace
Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má kaž-
dý státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který je v den voleb při-
hlášen k trvalému pobytu v městské části Brno-Tuřany.
Právo volit do Senátu má státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který ales-
poň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let.

Zásady hlasování
Volič do Zastupitelstva Jihomoravského kraje po příchodu 
do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky.
Volič do Senátu Parlamentu České republiky po příchodu do 
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky ane-
bo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a  státní občanství České 
republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voličské průkazy
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje - voliči, kte-
rý nebude moci volit ve volebním okrsku MČ Brno-Tuřa-
ny, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost voličský průkaz, 
který jej opravňuje hlasovat v  těchto volbách, ale pouze 
na území Jihomoravského kraje.
O vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje může volič požádat:
1) žádostí buď v listinné podobě (s úředně ověřeným pod-
pisem voliče),
2) žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem,
3) žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky,
a to nejpozději do pátku 30. září 2016 do 16.00 hodin (lhů-
tu 16.00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeš-
kání!).
Osobně si může volič o  voličský průkaz požádat až do 
středy dne 5. října do 16.00 hodin.

Volby do Senátu - voliči, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku MČ, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost 
voličský průkaz, který jej opravňuje hlasovat v  rámci vo-
lebního obvodu č. 58, tj. v obvodu MČ Brno-jih, MČ Brno-
Bohunice, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-
Vinohrady, MČ Brno-Obřany-Maloměřice, MČ Brno-Slati-
na a MČ Brno-Chrlice.
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O vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamen-
tu České republiky může volič požádat:
1) žádostí buď v  listinné podobě (s úředně ověřeným pod-
pisem voliče),
2) žádostí v  elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem,
3) žádostí v  elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky,
a to nejpozději do pátku dne 30. září 2016 do 16.00 hodin 
(lhůtu 16.00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeš-
kání!).
Osobně si může volič o voličský průkaz požádat až do středy 
dne 5. října do 16.00 hodin.
Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 22 září 2016 osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat du-
plikát.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních dů-
vodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, tel. 545 128 242, 
e-mail rosenbergova@turany.cz) a  ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o  to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky obdrží voliči v jedné doručovací obálce nej-
později 3 dny před konáním voleb. Na požádání obdrží volič 
hlasovací lístky i ve dnech voleb ve volební místnosti.
Hlasovací lístky a úřední obálky jsou barevně rozlišené, do 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje barva šedá a do Senátu 
Parlamentu České republiky barva žlutá. Hlasovací lístek vlo-
žený do nesprávné úřední obálky je neplatný.
Bližší informace a podrobnosti na stránkách www.turany.cz 
a na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
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REFERENDUM 2016

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/01 dne 
25. 11. 2014 vyhlásilo místní referendum, a to na základě návrhu 
přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., 
o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, na území statutárního města Brna o otázkách:

1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všech-
ny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční sta-
nice „Brno-hlavní nádraží“ v  dosavadní poloze podél ulice Ná-
dražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všech-
ny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nej-
lepší řešení modernizace železniční stanice „Brno-hlavní nádraží“ 
určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Na tyto otázky bude možné odpovědět „ano“ nebo „ne“.

Doba konání místního referenda byla stanovena současně s vol-
bami do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a s volbami do Se-
nátu Parlamentu České republiky, a to
na pátek dne 7. října 2016 (v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin)
a sobotu dne 8. října 2016 (v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin).
Oprávněné osoby s trvalým pobytem v městské části Brno-Tuřa-
ny (dále jen „MČ“) mohou hlasovat v 5 hlasovacích okrscích, které 
jsou shodné s hlasovacími okrsky pro krajské volby, jen hlasova-
cí místnosti jsou odlišné.

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany:
Okrsek č. 24001, hlasovací místnost: ZŠ Měšťanská 21  – třída 
v přízemí
Okrsek č. 24002, hlasovací místnost: ZŠ Požární 1 - jídelna
Okrsek č. 24003, hlasovací místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 24004, hlasovací místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Okrsek č. 24005, hlasovací místnost: MŠ Zapletalova 67 - přízemí

Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, po-
případě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hla-
sovat na území České republiky, platným občanským průkazem, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
nebo cestovním průkazem.

Oprávněnou osobou je státní občan České republiky, který ale-
spoň druhý den hlasování do místního referenda dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v MČ přihlášen k trvalému pobytu. V tom-
to referendu je oprávněné osobě umožněno hlasovat na tzv. 
hlasovací průkaz. Na tento hlasovací průkaz pak může oprávně-
ná osoba hlasovat mimo hlasovací okrsek, do kterého dle místa 
svého trvalého pobytu přísluší, avšak pouze na území statutár-
ního města Brna, ve kterém bylo toto místní referendum vyhlá-
šeno. Již v těchto dnech může oprávněná osoba požádat o vy-
dání hlasovacího průkazu písemným podáním žádosti (s úřed-
ně ověřeným podpisem oprávněné osoby), a to nejpozději do 
pátku dne 30. září 2016 do 16.00 hodin. Osobně si může opráv-
něná osoba o hlasovací průkaz požádat až do okamžiku uza-
vření stálého seznamu, tj. do středy dne 5. října 2016 do 16.00 
hodin (v  tomto případě pak není nutné podávat písemnou 
žádost).
Oprávněná osoba může ze závažných důvodů zejména zdra-
votních, požádat ÚMČ Brno-Tuřany a v den hlasování okrsko-
vou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to 
pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla 
okrsková komise zřízena.
Případné dotazy a informace k referendu poskytne Eva Rosen-
bergová (ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 1, kancelář č. 223,  
I. patro, tel. č. 545128242, e-mail: rosenbergova@turany.cz
Hlasovací lístky obdržíte pouze v jednotlivých hlasovacích míst-
nostech, z tohoto důvodu se tyto hlasovací lístky nebudou roz-
nášet do domovních schránek.
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Referendum o poloze brněnského nádraží
Vážení spoluobčané, jak jistě víte, 7. a 8. října 2016 se usku-
teční volby do krajských zastupitelstev a současně s ním i re-
ferendum o poloze brněnského nádraží. Všichni víme, že br-
něnské hlavní nádraží potřebuje modernizovat. Svá nádraží 
v posledních letech přestavěla mnohá evropská města - jen 
v Brně nádraží už mnoho let chátrá a dílčí opravy neřeší pro-
blém ani kapacitní, ani rychlostní, o technologii ani nemluvě. 
Nyní máme jedinečnou možnost přispět v  referendu svým 
názorem k této problematice. Proto si Vás dovoluji touto ces-
tou oslovit, abyste i Vy našli cestu nejen k volbám, ale i k re-
ferendu.
Bližší informace můžete získat na internetových strán-
kách: http://europointbrno.cz/ nebo na:
www.referendum2016.cz, www.nadrazivcentru.cz/

Doufám a věřím, že se s Vaší pomocí zase o kousek posune-
me k realizaci moderního nádraží v poloze, jakou si sami zvo-
líme.

Jiří Kirchner,
člen Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany

Budoucnost sportovního areálu v Tuřanech

Sportovní aktivity obyvatel naší MČ se z velké části soustředí 
do areálu sousedícího s ulicí Karkulínova. Svoji základnu zde 
mají tenisový i  fotbalový klub, nachází se zde také asfaltová 
plocha patřící místnímu Sokolu. Mnozí obyvatelé vzpomenou 
i na doby, kdy mohli svoje tělo osvěžit v prostorách nyní znač-
ně zchátralého koupaliště. Sportovní areál Karkulínova se na-
chází v krásném klidném prostředí na okraji městské části, ale 
jeho potenciál rozhodně neodpovídá současnému stavu. Jed-
ním z hlavních úkolů současné koalice bylo proto pokusit se 
dořešit neutěšenou situaci s vlastnictvím pozemků pod spor-
tovišti, což bylo hlavní překážkou modernizace a rozvoje ce-
lého areálu.
Hlavním kamenem úrazu je pás pozemků táhnoucí se od sil-
nice na ulici Karkulínova přes tenisové kurty č. 1 a 2 přibliž-
ně až do poloviny travnatého fotbalového hřiště, které na tyto 
kurty navazuje. Vedení radnice proto přistoupilo k intenzivní-
mu jednání se zástupcem majitelů předmětných pozemků, 
panem Kršákem. Jednání probíhala po dobu celého jednoho 
roku, během něhož byla celé akci přislíbena podpora primá-
tora města Brna Petra Vokřála, zároveň byla s vedením města 
Brna předjednána i možnost finanční podpory při případném 
výkupu dotčených pozemků s podmínkou, že na výkupu by 
se finančně podílela i MČ Brno-Tuřany. Na základě těchto fak-
tů bylo následně vedením radnice majitelům pozemků nabíd-
nuto několik variant řešení celé situace, směnou pozemků za 
lukrativnější parcely počínaje a výkupem celé plochy za cenu 
stanovenou oficiálním odhadem zpracovaným MMB konče.
Bohužel se ani po roce jednání nepodařilo najít oběma stra-

nám společnou řeč a jednání se zastavila na požadavku ma-
jitelů na zachování současného stavu. Tato situace je ale pro 
další rozvoj sportovního areálu nevyhovující, proto se vede-
ní MČ rozhodlo k alternativnímu řešení celé situace.
Na základě podaných nabídek byla vybrána architektonická 
kancelář jakožto zpracovatel studie na modernizaci celého 
předmětného území, přičemž výše zmíněné problematické 
pozemky do studie zahrnuty nebyly. Na přiloženém obrázku 
si můžete prohlédnout náhled varianty, se kterou se v sou-
časné době dále pracuje a u které se prověřují možnosti její 
realizace. Pevně věříme, že nyní se konečně v  situaci spor-
tovního areálu začíná blýskat na lepší časy.

Michal Meluzín

Týrání zvířat
V poslední době v naší městské části evidujeme zvýšený po-
čet případů, kdy neznámá osoba střílí po domácích zvířa-
tech, zejména kočkách, a tím dochází k jejich poranění či do-
konce usmrcení. Na tomto místě je dobré si připomenout, 
jak se v takovém případě bránit a co takovému škůdci vlast-
ně hrozí.

Veřejnoprávní postih
Dle ust. § 27 zákona na ochranu zvířat proti týrání platí, že 
přestupku se dopustí ten, kdo týrá zvíře nebo utýrá zvíře 
anebo bezdůvodně usmrtí zvíře. Za zvíře se přitom v tomto 
smyslu považuje živý obratlovec odlišný od člověka. Za ten-
to přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. V pří-
padě týrání surovým nebo trýznivým způsobem pak lze mlu-
vit i o spáchání trestného činu dle ust. § 302 trestního záko-
níku. U většího počtu zvířat hrozí pachateli odnětí svobody 
až na pět let.

Soukromoprávní postih
Nelze zapomínat na skutečnost, že většina zvířat má svého pána 
a ten má samozřejmě možnost po pachateli (občanský záko-
ník pachatele označuje jako „škůdce“) požadovat náhradu ško-

INFORMACE Z RADNICE
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POMŮCKY:
ABA,

AK,DE,
LEI,VÁ

LHOSTEJ-
NOST

KOTRME-
LEC

ZDVOŘILE
OSLOVO-

VAT

OSTATEK

INICIÁLY
PREZIDENTA
ZÁPOTOCKÉ-

HO

JED NA
HMYZ

RUSKÉ
POHOŘÍ

DRKOTAT

DLOUZE
ŠTĚKAT

ZKRATKA
ADOPTIVNÍ

PÉČE

DROGA

ROSTLINA

SIBIŘSKÝ
VELETOK

INIC.
SPISOVA-
TELE BO-

ROVSKÉHO

ČLEN
POSÁDKY
NA SPORT.

LODI

OMOTÁVAT

HLEDATI
ZLATO

JESTLI
SLOVENSKY

CITOSL.
POVZBUZENÍ

K JÍDLU

NA KONCI

VODÁCKÝ
POZDRAV

CVAKNUTÍ

HELENA
(domácky)

STRANA
LODI

ČAPKOVO
DRAMA

POHLED
(zastarale)

1.DÍL
TAJENKY

ÚTOKY

SARMAT

VLÁČET

ZABALENÁ
VĚC

SLONÍ
ZUB

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

DEJME
TOMU

RAJSKÁ
JABLKA

DROBNÁ
KRIT.

PRÓZA

DOUŠEK

ČÁST
TENIS.

ZÁPASU

PAKOVAT

ČÁSTI
RUKOU

JITRO

CELOČÍSELNÁ
JEDNOTKA

(angl.
zkratka)

PRVNÍ
MUŽ

MLÁDĚ
TURA

RUSKÁ
ŘEKA

JMÉNO ČA-
RODĚJNICE

AUTOBUSOVÝ
DOPRAVCE

ROZPOUŠTĚD-
LO

LAHODNÝ
NÁPOJ

KUJNÝ
NEROST

DÍVČÍ
JMÉNO

SVAZEK
ROŠTÍ

POKLADNA

ZKOSENÍ
(tech.)

MORAVSKÉ
MĚSTO

KORÁLOVÝ
OSTROV

ČÁST
MOLEKULY

THAJ.JED-
NOTKA DÉLKY

ZNAČKA
VOLTAMPÉRU

DRNKATI

POLNÍ
NEMOCNICE

PŘEDLOŽKA

ANEBO
(zastarale)

VERNŮV
KAPITÁN

VOZIDLO

NÁDOBA
NA

POLÉVKU

UKONČENÍ
MODLITBY

OPATŘIT
PODKOVAMI

MOČÁLY

PÁSEK

CIZOKRAJ.
DŘEVINA

MOHUTNĚT
(knižně)

SOUČÁST
KARATE

VÁŽÍCÍ
100 DEKA

VYRÁBĚTI
LÁTKU

ČÁST
PAŽE

ONEMOCNĚNÍ
PRŮDUŠEK

ČÁST
PRÝTU

ROH

MENŠÍ
STAVBY

SPZ
NOVÝCH
ZÁMKŮ

SILNÉ
PROVAZY

JOSEF
(domácky)

STAROŘÍMSKÝ
PENÍZ

KONTAKT

LEPIDLO

RUMUNSKÉ
PLATIDLO

LŮNO
(knižně)

SEDLINA

NEZPEVNĚNÁ
USAZENINA

VĚZENÍ
(lidově)

ANO
(Slovensky)

OPUCHLINA

SPZ PRAHY

NÁRODNÍ
LÉKAŘSKÁ
KNIHOVNA

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

CHEM.ZN.
KŘEMÍKU

LÉKAŘSKÝ
SPOJ

CELNÍ KÓD
NĚMECKA

NEJMENŠÍ
ČÍSLO

INIC.BORNA

INICIÁLY
REŽISÉRA
LIPSKÉHO

2.DÍL
TAJENKY

DRUH
PÍSMA

POHYBOVAT
SE AUTEM

KOLOHNÁT
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dy. Podle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 
přitom zvíře dostalo zcela nové postavení, kdy je jasně stano-
veno, že zvíře již není věcí v právním slova smyslu a v mnoha 
ohledech požívá vyšší právní ochrany. A to se projevuje zejmé-
na u náhrady za jeho poranění či usmrcení. Dle ust. § 2970 ob-
čanského zákoníku platí, že škůdce je povinen v případě pora-
nění zvířete nahradit veškeré účelně vynaložené náklady spoje-
né s péčí o zdraví zraněného zvířete, a to dokonce i kdyby tyto 
náklady podstatně převýšily cenu zvířete. V případě usmrcení 
zvířete ze svévole nebo škodolibosti pak vlastník zvířete může 
po škůdci požadovat cenu zvláštní obliby, což opět znamená 
cenu, která může mnohonásobně převýšit hodnotu zvířete.
Na druhou stranu nelze opominout, že i vlastník zvířete má své 
povinnosti. V prvé řádě je povinen zabránit, aby jeho zvíře vni-
kalo na cizí pozemek a pokud už se tak stane, je povinen nahra-
dit škodu, kterou tam zvíře způsobí.
Závěrem lze shrnout, že pokud nějaké zvíře vniká na Váš po-
zemek, jste oprávněni po vlastníku zvířete požadovat, aby 
učinil potřebná opatření, aby k tomu nedocházelo a pokud 
je Vám způsobena škoda, můžete ji po něm vymáhat. Není 
však řešením ublížit samotnému zvířeti, jeho vlastník pak po 

Vás může požadovat náhradu škody, hrozí Vám i vysoká po-
kuta a v krajním případě i trest odnětí svobody. Pokud se ve 
svém okolí setkáte s týráním zvířat, obraťte se, prosím, na Po-
licii České republiky.

Podzimní čištění ZáKoSu
Upozorňujeme občany, že dne 27. 10. 2016 je naplánováno 
v naší městské části čištění vozovek základního komunikač-
ního systému (Holásecká, Rolencova, Ul. 1. května) od spada-
ného listí. Čištění budou provádět Brněnské komunikace a.s. 
Na ul. Rolencova bude z důvodu čištění umístěno přenosné 
dopravní značení a čištění této vozovky bude probíhat s od-
tahem vozidel.
Ostatní dopravně významné komunikace budou čištěny bez 
umístění DZ, parkovací zálivy na těchto komunikacích čiště-
ní nepodléhají.

Prázdniny - škola – (ú)klid
Nadpis tohoto příspěvku se zdá být výstižný jako charakte-
ristika běžných prázdnin. Dění uplynulých dvou měsíců na 
naší základní škole však vypovídá o opaku.
Hned 1. července se budova Měšťanská 21 proměnila ve vel-
ké staveniště. Kolemjdoucí slyšeli hluk sbíječek, kladiv, vrta-
ček a padající omítky. Školní dvůr se měnil na skládku sta-
veništního odpadu. To všechno proto, že se vedení radni-
ce podařilo získat dotaci na pokračování rekonstrukce elek-
trických rozvodů na poměrně staré škole. Během loňských 
prázdnin proběhla výměna elektrického vedení v suterénu 
školy a v tělocvičně. Toto školu příliš „nebolelo“. Letošní eta-
pa však byla průlomová.
Poslední dny školního roku byly ve znamení vyklízení tříd, 
kabinetů, sborovny, kanceláře – prostě úplně všechno vyba-
vení a zařízení v 1. poschodí a přízemí se ocitlo v prostorách 
tělocvičny, jídelny, 2. poschodí – zkrátka, kde se dalo. Ti, kteří 
potřebovali ve škole pracovat, měli nouzový režim a museli 
se vypořádat s nadměrným hlukem. Dlužno podotknout, že 
pracovníci odborné firmy, kterou radnice vybrala, byli vstříc-
ní, ohleduplní, a tak postupně mohly na úklid nastoupit paní 
uklízečky, nezastavil se pan školník, pomohly i paní kuchař-
ky. Každá pomocná ruka byla potřeba. A přes veškeré neče-
kané problémy odborníci na elektriku, stavební a  malířské 
práce předali staveniště (školu) před stanoveným termínem. 
Uklidit po „stopadesáté“, navozit do tříd, kanceláře, kabinetů 
zpět nábytek, umýt jej a vrátit vše do původního stavu – to 
byl úctyhodný výkon. Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem provozním zaměstnancům za obětavou a neúnavnou 
práci. Právě jejich zásluhou se mohli vrátit učitelé do čistého, 

vymalovaného prostření, do něhož společnými silami pak 
stěhovali (za pomocí několika ochotných žáků) pracovní sto-
ly a židle, techniku i učební pomůcky, aby mohla začít výuka.
Nejen Měšťanská však získala „nový kabát“. Poměrně dlouho 
se ke slovu hlásila budova na Požární 1. Nešlo o vnější úpravy 
(vkusné obrázky se na zdech budovy objevily už předminulé 
prázdniny), ale interiér tříd (stěny a jejich malba) byl ve velmi 
neutěšeném stavu. Firmy, které se ucházely o zakázku vyma-
lovat všechny 4 třídy, se obávaly „nejhoršího“ – škrabání pra-
starých omítek. I samotné vyklizení vnitřního zařízení a ná-
bytku ze tříd bylo na poměrně malé škole hodně náročné. 
Navzdory všem obavám šla práce dobře od ruky - díky pra-
covníkům vybrané firmy i díky pomoci pana školníka. Kvůli 
stísněným prostorům bylo třeba logisticky řešit také úklid – 
zde vypomohly paní uklízečky z Měšťanské – paní Švábová, 
paní Pecáková, recepční z  Požární paní Tauwinkelová, uklí-
zečka z Požární paní Rudolecká. Pomáhala jsem i já. Z rodičů, 
kteří nabídli svou pomoc, se účastnila úklidových prací paní 
Slabá. Všem patří velký dík – stejně tak firmě pana Pernese, 
která nejen velmi dobře vymalovala všechny třídy (každá 
září jinou barvou), ale opravila i viditelně poškozenou chod-
bu v přízemí. Neutěšený stav zdí v jídelně na Požární pomoh-
li řešit místostarosta ing. Dorazil a  ing. Gallová. Opakovaně 
zdravotně závadné zdi byly do konce prázdnin rovněž opra-
veny. Posledním „oříškem“ prázdninových oprav na nejstarší 
školní budově v Holáskách je výroba nových vstupních dve-
ří (hlavních i bočních), jejichž montáž proběhne v nejbližším 
možném termínu.

Božena Küfhaberová

ŠKOLSTVÍ
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Prázdninový tábor na tuřanské škole
Letos v červnu se na naší základní škole poprvé organizoval 
„příměstský“ tábor. Vedení školy chtělo tímto rozhodnutím 
pomoci rodičům, kteří se z  pracovních důvodů nemohou 
plně věnovat svým dětem. Na týdenní pobyt ve škole 11. – 
15. 7. 2016 se přihlásilo celkem 47 dětí z prvního stupně.
O  aktivity dětí se během pěti prázdninových dní staraly 
paní učitelky, vychovatelky, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň 
i dozorem pověřené recepční z obou detašovaných budov. 
Děti se denně scházely ráno na budově Dvorecká. Stano-
vený program (zábavné, ale i  výukové a  sportovní aktivi-
ty) byly předem dány a rodiče s nimi byli seznámeni. Nic-
méně díky nepřízni počasí v tomto týdnu bylo nutné pro-
gram často přizpůsobit. V pondělí si děti „zašly“ do Olympie 
do centra zábavy. V úterý byl kvůli chladnému počasí změ-
něn výlet do Mariánského údolí na pěší výlet v pláštěnkách 
po cyklostezce do Chrlic a zpět přes Holásky na základnu 
na Dvorecké. Protože přestalo pršet, mohly si děti na hřiš-
ti v Holáskách zahrát fotbálek, vybíjenou, „zdolat“ všechny 
herní prvky. Na základně pak rozděleny v družstvech hrály 
hry (vytvářely sousoší, počítaly, zpívaly…). A pak opět hurá 
na oběd, který byl předem domluvený v restauraci na so-
kolovně.
Chladná a deštivá středa zabránila naplánované cestě vla-
kem do vyškovské ZOO – „zbyla“ ta bližší – brněnská. Zvířát-
ka v Bystrci dětem nahradila očekávanou cestu. Čtvrtek byl 
rovněž ve znamení aktuální změny – děti vyrazily do VIDA 
centra v  Brně. Zde si mohly zábavnou formou vyzkoušet 
různé pokusy nebo si užít představení o  elektřině a  bles-
cích, sklouznout se na skluzavce, vyrobit tornádo či změnit 
mořské dno. Cestou zpět je však dostihl prudký déšť. Chut-
ný teplý oběd na sokolovně byl dostatečnou odměnou.
Poslední den navštívily děti novou sportovní halu na Měš-
ťanské. Pod vedením zkušené trenérky Nadi Mokré si moh-
ly vyzkoušet své dovednosti v  nejrůznějších disciplínách. 
Jejich výkony byly odměněny tak, aby se všichni cítili jako 
na miniolympiádě.
Vedení školy mělo možnost získat zkušenosti s  organizací 
příměstského tábora a vítá zpětnou vazbu od rodičů zúčast-
něných dětí. Pokud bude pozitivní, má záměr za rok opět po-
kračovat.

M. Kašíková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň

Mateřská škola U Lípy Svobody 3 nikdy 
nespí…
Mateřská škola si během prázdnin bohužel nepřichystala 
prázdninový provoz, ale oblékla jí do nového. Během prázd-
ninových měsíců se pilně pracovalo na fasádě mateřské ško-
ly a začala se budovat i zahrada, na kterou se všichni těšíme 
úplně nejvíc. Ale ještě si budeme muset chvíli počkat, aby 
se dostala do úplné dokonalosti. Jako každý rok se posled-
ní dny v měsíci srpnu školka připravuje na nový školní rok, 
na přivítání již zaběhlých dětí a jejich nových kamarádů. Aby 
byl i nový školní rok 2016/2017 pro děti a pro rodiče pest-
rý, připravily jsme si pro ně mnoho akcí, které se jeví velké 
oblibě, ať už ze strany dětí či rodičů. Bude to například Se-
znamovací sportovní den pro rodiče s dětmi, Bubu den, Spo-
lečenský ples, Taneční večer pro rodiče, Slavnostní otevření 
nové zahrady, Čarodějáles, Škola v přírodě a mnoho a mno-
ho dalších aktivit. Věříme, že se všechny,naše“ děti a rodiče 
těší na nový školní rok tak, jako my a společně si ho s radostí 
a úsměvem na rtech prožijeme.
Chtěly bychom poděkovat vedení MČ Brno-Tuřany za oblék-
nutí mateřské školy do nového kabátu a zhotovení venkov-
ních prostor pro ty nejmenší.

Andrea Maštalířová
ředitelka mateřské školy

Ve VIDA centru

V Zoo
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Brněnsko tančí a zpívá 2016
Letošní ročník přehlídky brněnských souborů a  krojovaných 
skupin Brněnsko tančí a zpívá* nesl podtitul „Od jara do zimy“. 
Soubory měly za úkol vybrat jeden ze zvyků udržovaných bě-
hem roku. Ve výsledku se během programu odehrál celý rok 
během 2 hodin. Přehlídka se tradičně konala na Staré radnici 
v Brně.
Celý podvečer zahájil průvod všech zúčastněných přes náměstí 
Svobody, Masarykovu ulici a Zelný trh.
Program začal ostatkami v  podání Tuřaňáků. Celkem 4 páry 
předvedly tradiční vostatkovou placenou a  lendlera. Placená 
se tančí jen „vo vostatkách“ na sobotní zábavě. Děvčata na pla-
cenou oblékají plátěné sukně, naškrobenou půlku kolem krku 
a  na hlavu se uvazuje tmavý postní turecký šátek. Při place-
né každý z chlapců zavádí svou dívku do kola, ta mu na oplát-
ku za drobný peníz vykoupí od hlavních stárků skleničku vína. 
Jako první dostává napít dívka. Zpravidla se o skleničku podělí 
se svým tanečníkem, některé žíznivé potvory ji ale klidně vypi-
jí samy celou. Lendler je stará verze tuřanské mazurky. Lendler 
byl obnoven v roce 2000 a od té doby se zařadil mezi tradiční 
tance, které nesmí chybět jak na hodech, tak vostatcích.

V  programu dále vystoupily: Dětský folkorní soubor Háje-
ček z  Ostopovic s  vynášením smrtky, Národopisný soubor 
Vrčka a Relíček Šlapanice, kteří společně předvedly Králov-
ničky, Orelská chasa vod Pozořic ukázala, jak se žádá o stár-
ku, Újezdská Rozmarýna zatančila a zazpívala hodové písně 
a kola, Národopisný soubor Podskalák Troubsko nabídnul na 
Brněnsku velmi ojedinělé stínání berana o hodech, děti z Líš-
ňáčku ukázaly ve svém pásmu řemesla, Křenovák předvedl, 
jak se u nich slaví dožínky, Mužáci ze Žatčan zazpívali verbíř-
ské písně, na ně navázali Komíňáci svým loučením s rekru-
ty a na závěr zahrála cimbálová muzika Omičan písně z Br-
něnska.
Na pódiu se vystřídali děti, mladí svobodní i krojovaní ve zra-
lém věku. Celá přehlídka byla pestrá, jako je pestrý samotný 
region. Jedno mají ale všichni společné, a to radost z tance 
a skvělou náladu.
Do pochodu při průvodu a Tuřaňákům k tanci zahrála kapela 
Tuřanská Večerka pod taktovkou pana Zouhara.

*Za Brněnsko je označováno území Brna s přilehlými vesni-
cemi v  těsné blízkosti. „Širší“ Brněnsko je území sahající až 
po Drahanskou vysočinu, dále k Vyškovu, Slavkovu u Brna, 
na jih ke Kloboukám u Brna a na západě k Rosicím, Oslava-
nům a Ivančicím.

Eva Kršáková

Babské hody ve Dvorskách
V  sobotu 27.  8.  2016 se ve Dvorskách konaly hody. Již po 
dvanácté se místní i  přespolní chasa snaží oživit hodovou 
tradici a tak letos poprvé byly hody jen „babské“.
Již v pátek ráno vyrazila krojovaná děvčata na svých koních 
pro hodové právo na radnici, kde je ve dvoře přivítal starosta 

KULTURA

Bebské hody ve Dvorskách
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pan Vondra. Právo předal s přáním hezkého počasí, požeh-
nal hodům hodně zdaru a děvčatům na cestu věnoval bu-
telku vína.
V odpoledních hodinách vyrazila děvčata ve skupinkách do 
Tuřan a s rozmarýny zvala obyvatele na sobotní hody. K ve-
čeru se postavila slavnostní bohatě zdobená mája a  zbylá 
děvčata pentlila, zametala a připravovala taneční parket na 
největší slávu v roce.
V sobotu pak krojovaný průvod v čele se sklepníky a dětmi 
prošel celou vesnicí. Tančilo se, zpívalo a popíjelo dobré vínko 
z Moravských vinic. Odpoledne děvčata předvedla hezky při-
pravený nástup a návštěvníci tak za doprovodu dechové ka-
pely Galánka z Klobouk zde strávili hezké odpoledne.
Večerní hodovou zábavu zahájila děvčata dámskou volen-
kou, sklepníci rozlévali víno, kapela vyhrávala a taneční par-
ket se začínal plnit. V pozdních hodinách byla připravena maš-
ličková a oblíbená tombola, kterou ve velké míře sponzoroval 
a sháněl pan Michalec (Hobol).
Letošní babské hody byly určitě netradiční i  tím, že decho-
vá kapela nám dovedla reprodukovat moderní hity letošního 
i loňského léta, české i zahraniční a tím udělala radost i mlad-
ším ročníkům. Jak se hody povedly, to již může posoudit nad 
150 platících návštěvníků, kteří se zde bavili až do pozdních 
ranních hodin.
Krojované stárky se sklepníky tímto děkují všem sponzorům, 
rodičům, místním i  přespolním za finanční dotaci, dary do 
tomboly, fyzickou pomoc, podporu a hojnou účast.
Zejména velké díky patří: ÚMČ Brno-Tuřany, panu Vymazalo-
vi z TJ Brno-Dvorska, za dovoz máje M. Novákovi, Hospůdce 
na dráze s obsluhou i panu Grycovi, restauracím: Fako Tuřany, 
U Husara Sokolnice a Orlovna Holásky, paní V. Hruškové - dor-
ty Nika-Lu Ostopovice, Zlatnictví Zd. Novotný - Tuřany, p. D. 
Vymazalovi, p. L. Grimovi, J. Fialovi, manželům Šikovým a za 
bohaté občerstvení pí P. Marcové - Lahůdka - Brno Slatina.

Žaneta Živělová

Tradiční Bartolomějské hody v Holáskách 
2016

Nikdo z  těch, kteří v  roce 1919 uspořádali Bartoloměj-
ské hody v Holáskách, jistě netušili, jak hluboce tato tradi-
ce zakoření. Nebude dlouho trvat a sbor dobrovolných ha-
sičů Holásky, který je hlavním pořadatelem této slavnosti se 
bude připravovat na konání stého výročí těchto hodů. Letoš-
ní hody můžeme opět považovat za vydařené. Návštěvnost 
sice rok od roku klesá, což ale přináší moderní doba. V Ho-
láskách a okolí je nemalá část občanů, která nás, pořadatele, 
maximálně v této kulturní činnosti podporuje. Patří jim vel-
ké poděkování za SDH Holásky a  všechny příznivce našich 
hodů.

Jsou jimi:
Stárci, Městská část Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. – kamionová 
doprava, A1 Reklama, Restaurace FAKO, Klima Lengál – mon-
táž a servis klimatizací, Hraspo spol. s r.o. – technologie pro 
gastronomii, Prostavby s.r.o., Krugel Exim CZ, spol. s r.o. - vý-
početní technika, BEG BOHEMIA, spol. s r.o, Areklama s.r.o., 
Sika CZ, s.r.o. - stavební chemie, Restaurace COLATRANS-
PORT, Restaurace ORLOVNA, Restaurace u Honzáků, Starobr-
no  – Patrik Jurák, DOKA, s.r.o. - dopravní značení, manželé 
Ledabylovi, Stolařství Jambor, Petr Waidhofer – práce podla-
hářské, ELIT CZ, spol. s r.o. – Lukáš Waidhofer.

Jaroslav Kratochvil
starosta SDH Brno-Holásky

KULTURA

Tradiční Bartolomějské hody
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Zahrada v Prahu ožívá

V první polovině srpna přivítalo Sdružení Práh dobrovolní-
ky z různých koutů světa. S hledáním dobrovolníků nám po-
mohla organizace Inex – SDA, která už mnoho let zprostřed-
kovává Workcampy. Dobrovolníci pomáhali s  úpravou za-
hrady. Za čtrnáct dní vyrostl na zahradě skleník, ve kterém 
budou pracovat klienti sdružení. Byly vybudovány také vy-
soké záhony z palet, které se osadily špenátem, ředkvička-
mi, koprem a zimní cibulí. Zbytek času dobrovolníci ořezáva-
li náletové dřeviny na zahradě a v blízkém okolí.
První víkend v srpnu se do prací zapojilo třináct dobrovolní-
ků z organizace TamJdem., O.P.S., která zajišťuje dobrovolní-
ky na víkendové aktivity. Když dobrovolníci v neděli odjíždě-
li, zůstal za nimi opravdu velký kus práce.
V  pátek 12.  8.  2016 proběhl Koncert pro Práh, na kterém 
vystoupili tři interpreti. A to David Kozák, Acute dose a Be-
ps‘n‘Johnnies. Na koncert se přišlo podívat okolo 60 lidí. 
V  den koncertu se dostavěl skleník a  zbývaly už jen malé 
úpravy záhonů.
S prací na zahradě hodláme pokračovat a postupně otevírat 
naše prostory pro veřejnost. Od 5. 9. 2016 bude každé pon-
dělí od 13 do 15 hodin probíhat Zahradní klub, kde se může-
te seznámit s různými druhy bylinek, s jejich využitím a zku-
síte si vytvořit vlastní výrobky z bylinek.
Další takovou novinkou jsou Kreativní dílny, které můžete 
navštívit v pondělí nebo ve středu. V pondělí bude dílna ote-
vřená od 10 do 16 hodin a budou se vyrábět předměty, kte-
ré běžně vyrábí naši klienti. Ve středu bude dílna otevřená 
od 10 do 18 hodin a bude vždy na určité téma. Cena za vstup 
bude 30 Kč + náklady na spotřebovaný materiál.
Více informací se dozvíte na našem webu www.prah-brno.cz 
nebo na našem facebooku.

Za Sdružení Práh 
Zdeňka Soukupová – koordinátor dobrovolníků

Oslava stých narozenin pana Františka 
Hudečka

Při příležitosti vzácného životního jubilea 100 let přišli tuřan-
skému rodákovi a  spoluobčanovi panu Františku Hudečkovi 
poblahopřát starosta a místostarosta MČ Brno-Tuřany Radomír 
Vondra a Miroslav Dorazil společně se zástupkyní Městské sprá-
vy sociálního zabezpečení v Brně. Společně mu popřáli do dal-
ších let pevné zdraví a životní spokojenosti v kruhu rodiny.

 

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

Lokalita „Vinohrad“

Od listopadu loňského roku čekáme, jak naloží Odbor územ-
ního plánování a rozvoje (OÚPR) s připomínkami k 3. návrhu 
regulačního plánu (RP) v lokalitě „Vinohrad“. Tyto připomínky 
obdržel OÚPR v hojném počtu po prezentaci návrhu na Orlov-
ně od občanů, vlastníků pozemků, spolků i Městské části. Pří-
tomný náměstek primátora Mgr. Martin Ander zde prezento-
val svoje doporučení, aby byl vypracován 4. návrh RP vychá-
zející ze zástavby lokality „Vinohrad“ rodinnými domky.
Podle našich informací OÚPR s prací na RP nepokročil. Na jed-
nání u pana náměstka Andera za účasti zástupců OÚPRu, MČ 
a  zpracovatele RP bylo konstatováno, že množství negativ-
ních stanovisek ke třem dosud předloženým návrhům RP sig-
nalizuje nevhodnou formulaci zadání zpracovateli RP. Vzhle-
dem k tomu, že proces zpracování RP je „v chodu“, bylo ale-
spoň dohodnuto, že OÚPR nechá do konce tohoto roku vy-
pracovat studii zástavby lokality rodinnými domky, která by 
umožnila relevantní srovnání s 3. návrhem RP, prezentovaným 
na Orlovně. Teprve po vyhodnocení tohoto srovnání bude 
stanoven další postup, kterým může být i přerušení zpracová-
ní RP nebo vypracování nového zadání RP.

Lokalita „U Potoka“
Po besedě s  občany, kterou radnice Městské části uspo-
řádala dne 12. 5. 2016 na Orlovně na téma „Rozvoj Holá-

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oslava stých narozenin pana Františka Hudečka

Zahrada v Prahu ožívá
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sek“ a na které byla občanům prezentována pracovní ver-
ze studie zástavby lokality včetně vizualizace, byla stu-
die po projednání, resp. zapracování některých připomí-
nek občanů dokončena. V současné době probíhá přípra-
va společného memoranda mezi MČ Tuřany, Statutárním 
městem Brno a firmou Komfort, a. s., které by deklarovalo 
společný zájem na realizaci zástavby této lokality v soula-
du s vypracovanou studií.

Ke schválenému investičnímu záměru na revitalizaci Holá-
seckých jezer jsme žádnou novou informaci nezískali.

Připravovaná dosadba uličních stromořadí v Holáskách
Na pracovní schůzce dne 7. 8. 2016 byla prověřena informa-
ce o připravovaných dosadbách vzrostlých dřevin v uličních 
stromořadích v Holáskách, tj. v ulici V aleji a případně další 
navazující uliční síti.
Akcí je pověřena příspěvková organizace Veřejná zeleň měs-
ta Brna, jmenovitě ing. Růžičková. Dle jejího sdělení správci 
technických sítí nechtějí s dosadbami dřevin souhlasit. Jako 
zdůvodnění uvádějí skutečnost, že dosadby jsou navrženy 
v ochranných pásmech uložených technických sítí. Celá věc 
ještě není uzavřena, ale nesouhlasy správců technických sítí 
se dají očekávat.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Návrat 93. skautského oddílu
Na podzim loňského roku se po osmileté pauze vrátil k živo-
tu 93. oddíl střediska Řehoře Mendela. Otevřel se všem dě-
tem od 6 do 11 let, které mají chuť zažít dobrodružství, po-
znat nové kamarády a naučit se tábornickým dovednostem.
„Scházíme se jednou týdně na hodinu. Kromě toho, že si 
s dětmi hrajeme, je učíme celé řadě užitečných věcí: vázání 
uzlů, šifrování, Morseově abecedě, ukazujeme jim, jak správ-
ně rozdělat oheň v přírodě, učíme je ekologii, férovému cho-
vání a celé řadě dalších dovedností,“ vysvětluje vedoucí od-
dílu Jiří „Alex“ Dorazil.

Co dva týdny zážitek
Je začátek května, sobota. Počasí je sychravé, a dvacet dětí stej-
ně odhodlaně šlape kupředu. 93. oddíl vyrazil na výlet do Ada-
mova.
Malí skauti, kterým se říká vlčata a světlušky, se totiž neschází 
jenom během týdne na schůzkách. Skoro každé dva týdny je 
čeká zajímavá akce – už vyrazili na Vysočinu, do Kuřimi, Bílovic 
a na mnoho dalších míst.
„Dětem se moc líbilo například slavnostní předání Betlémské-
ho světla, které po České republice rozváží právě skauti. V pro-
sinci čekáme v krojích na nádraží, a když vlak zastaví, z okýnka 
se vykloní starší skauti a rychle nám připálí svíčky a lucerny. My 
pak světlo z Betléma doneseme do kostela, aby si od něj mohl 
každý zapálit svou svíčku a odnést si ji domů,“ vysvětluje Alex.

Táborem to nekončí
Každý skautský rok je zakončen správným táborem. Letos 
vítr oddíl zavál do Drozdova u Záhřebu.
„Pro mnoho vlčat a světlušek to byla vůbec první příležitost 
zažít si skutečný tábor. Mohli spát v tee-pee, nosili dřevo, při-
pravovali si táboráky, měli rozdělené služby a museli praco-
vat v kuchyni… a samozřejmě jsme pro ně připravili celotá-
borovou hru i  se závěrečným sladkým pokladem, aby si to 
pořádně užily,“ dodává Alex.
Táborem to ale nekončí. I když měl přes prázdniny pauzu, 93. 
oddíl se s novým školním rokem vrací k pravidelným týden-
ním schůzkám.

Vojtěch Žák

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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SK TUŘANY
Bez žáků, ale zato s dorostem a znovu i s B-mužstvem. Takto 
by se daly v kostce shrnout hlavní změny v existenci našich 
družstvech od minulé sezony.
Starších a  mladších žáků jsme se neradi vzdali po jejich 
slušném čtyřletém působení v krajské soutěži. Bohužel ani 
osvědčená spolupráce se sousedními Chrlicemi a  dokonce 
ani případná součinnost se vzdálenějším Újezdem u Brna to-
tiž nedokázaly zajistit, abychom žáky udrželi početně dále 
při životě. O to více tak těší, že se nám po desetiletém vakuu 
podařilo obnovit tuřanský dorost.
Tento celek účinkuje čerstvě v okresu Brno-venkov a je po-
těšující, že vedle nevídaného množství hráčů disponuje také 
širokým realizačním týmem. Manažerem anglického střihu 
je Jiří Mareš, trenérsky u dorostu působí Martin Rajlich s Ji-
řím Flášarem a  organizační záležitosti řeší David Procház-
ka. Všem aktérům včetně hráčů přejeme, aby se jim v soutě-
ži dařilo a aby v klubu založili novou tradici příslušné věko-
vé kategorie.
Po roční odmlce jsme do městských mistráků přihlásili ještě 
B-mužstvo dospělých. Stalo se tak díky nabídce prateckých 
funkcionářů, kteří by sami těžko sestavovali vlastní jedenáct-
ku. Proto svá domácí utkání sehrává béčko trochu kuriózně 

ve stínu Mohyly míru. Na oplátku pak má kouč A-mužstva 
Marek Balák zase možnost doplnit svůj kádr o kmenové fot-
balisty Prace ve snaze navázat na pěknou třetí příčku tabul-
ky minulé krajské sezony.
Kromě áčka jsou dosud oddílovou jistotou také starší hráči, 
kteří pod vedením Karla Procházky a Zdeňka Grolicha nadá-
le kopou Old Boys, a neposledně i přípravky. U starší a mlad-
ší přípravky se jako trenéři pohybují Marek Novák, Jiří Jed-
lička, Ivo Macholán a Petr Nedbal. A konečně naše nejmen-
ší děti fotbalovému řemeslu v předpřípravce vyučují Radek 
Hornoch, Břetislav Novotný a Martin Kratochvíl. Rovněž těm-
to obětavým tahounům přejeme mnoho radosti ze sportov-
ních úspěchů a vás, čtenáře Listů, zveme na domácí zápasy 
všech výše uvedených mužstev.

Za SK Tuřany Martin Horákovský

A co na to rodiče?
Velké poděkování obětavým trenérům Ivo Macholánovi, Pe-
tru Nedbalovi, Michalu Jírkovi za jejich čas, nervy a elán vě-
novaný malým sportovcům. Díky jejich snaze a úsilí se kluci 
za rok práce sportovně posunuli o několik příček výše a kaž-
dý zápas v  plném nasazení bojují o  vítězství a  snaživě hájí 
barvy a čest tuřanského fotbalu.
Hodně zdaru do další sezóny a plno gólů!
Děkujeme.

rodiče mladých fotbalistů
SK Tuřany mladší přípravka

Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.
Naposledy jsme vám přáli pěkné prožití prázdnin a  dovole-
ných a nyní jsme začali nový školní rok a novou sezonu na Or-
lovně. Psali jsme o nutných opravách areálu TJ Holásky a dou-
fáme, že to všichni, co budou mít zájem, ohodnotí.
Sauna začne 4. 10. 2016, je to úterý, takže začínají ženy. Rozvrh 
je uveden na vstupu do sauny. Spojení na paní Ilonu Struhařo-

SPORT

Rozloučení se sezónou 2015-2016

Dorost SK Tuřany

Turnaj Zbýšov, 3. místo
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vou – mobil 606 100 877. Všem, co se přihlásí a budou chodit, 
přejeme příjemnou relaxaci a odpočinek.
Cvičení rodičů s dětmi bude opět každé úterý dopoledne /Tu-
řánek / a na středu – také dopoledne - bychom rádi našli ma-
minku – cvičitelku, která by se postarala o další drobotinu. Vy-
bavení hračkami je docela slušné a trampolína se dětem bude 
určitě také líbit.
Cvičení žen, pondělí od 19,30 hodin, poběží pod vedením 
paní Bohunky Rottové, mobil je 737 588 748, nebo je možnost 
přijít a dohodnout se. Totéž platí i pro cvičení dětí. Čtvrteční 
cvičení žen je zatím otevřené, hledáme cvičitelku, termín je 
blokován a záleží jen na vás, zda nám pomůžete obsadit tyto 
rezervované dvě hodiny.
O tenisu můžeme jen říci, že se kurty vrací k tomu, čemu byly 
určeny, to je k hraní a výchově mladé generace.
Naše dva hlavní oddíly – kulturisté cvičí po celý týden a záleží 
jen na dohodě s panem Gehringerem, který termín a hodinu 
si vyberete. Nejlépe je dostavit se na Orlovnu po čtvrté hodi-
ně odpolední a dohodnout se.
Stolní tenis – letní měsíce končí a v měsíci září nám začínají již 
mistrovská utkání v nové sezoně 2016 – 2017. Novou sezonu 
začíná našich osm družstev, a to A,B, C, D, E,F,G a H.
Největší pozornost bude upřena na A-družstvo ve III. lize. B a C 
družstva hrají stejnou soutěž, a to Kraj II., ale každé družstvo je 
v jiné skupině, takže mají každý jiné soupeře a neutkají se ani 
mezi sebou. Sezonu tedy začínáme v září a přejte nám, stol-
ním tenistům, hodně sportovních úspěchů a hlavně zdraví, ať 
se vše podaří a ať máme hodně diváckých příznivců.
Děkujeme široké veřejnosti a přijďte si zacvičit nebo relaxovat 
anebo jen tak posedět do restaurace Orlovna na dobré jídlo či 
pití. Akce, které se pro vás chystají, najdete na vývěsce v prů-
čelí budovy nebo na webu - restauraceorlovna.cz.

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

Tenisový klub Tuřany

Tenisová sezóna je téměř za námi a je tedy čas zhodnotit 
letošní výsledky družstev a letních turnajů. Nejlepších vý-
sledků letos dosáhl tým dorostenců, který přišel o postup 
až v posledním zápase sezóny v přímém souboji s Mosi-
lanou, která využila domácího prostředí a v deštivém ne-
vlídném počasí zvítězila 7:2 a  připravila tak naše doros-
tence o postup. Pro příští rok však družstvo dorostu bude 
posíleno o nové hráče a cokoliv jiného než postup bude 
zklamáním.
„A“ tým dospělých se po loňském postupu bohužel musel 
vypořádat s  oslabením, když obě ženské hráčky z  před-
cházejících let nebyly k dispozici a tým na poslední chví-
li hledal náhradu. Spolu s  vysokou úrovní a  velkou kon-
kurencí ve vyšší třídě to pro celý tým znamenalo nakonec 
sestup s jedinou výhrou v sedmi zápasech. Již nyní se tým 
připravuje na další náročnou sezónu, ve které snad bude 

opět bojovat o postup do vyšší soutěže.
Zklamáním letos byly i  výsledky „B“ družstva, které bylo 
posíleno na hostování o dva mladé dorostence, ale oče-
kávání lepších výsledků se nenaplnila. Tým měl své svět-
lé chvíle, když jako jediný dokázal porazit postupující Hu-
sovice, ale mladý tým nedokázal výborné výkony podávat 
opakovaně a  sezonu zakončil s  bilancí 3 výhry/3 prohry. 
Pokud zůstane sestava stejná, cílem pro příští rok je jed-
noznačně postup do vyšší soutěže.
Nejhůře se pak dařilo oběma žákovským družstvům, kte-
rá bohužel trpěla na oslabení z předcházejícího roku. Star-
ším žákům odešla silná generace a  u  mladších žáků na-
opak hráči a  hráčky svou tenisovou kariéru teprve star-
tovali. Starší žactvo zakončilo sezonu s bilancí 2 výhry/5 
proher a mladší žactvo bohužel letos nedokázalo zvítězit 
ani v jednom zápase. Získané zkušenosti snad zúročí obě 
družstva v příštím roce a dosáhnou aspoň na vyrovnanou 
bilanci výher a proher.
Jako každý rok jsme uspořádali i  turnaje jednotlivců ve 
všech věkových kategoriích, letos po delší době i s výraz-
ným úspěchem domácího hráče. V kategorii staršího žac-
tva totiž dokázal zvítězit domácí Vladimír Nerud ml. a po-
tvrdil tak pozici nasazené jedničky. Spolu s Lukášem Rau-
šem (ŽLTC Brno) se Nerud dostal i  do finále čtyřhry, kde 
však prohráli s dvojicí Veigl, Černý (oba ŽLTC Brno). Turnaj 
starších žákyň s přehledem vyhrála Eliška Řezníčková (TK 
Kunštát), čtyřhra se pak stala kořistí dvojice Zuzana Zdra-
žilová, Eva Koišová (Start Brno, TK Milo Olomouc).
Turnaj mladších žáků letos ovládli hráči z TJ Brno-Komín. 
V soutěži jednotlivců zvítězil Ondřej Mareček, čtyřhru pak 
společně s  Marečkem ovládl jeho oddílový kolega Ma-
těj Tlačbaba. V  mladších žákyních se jako nejlepší hráč-
ka ukázala Vendula Vurmová (TC Brno). Ta kromě dvouhry 
zvítězila s Nicol Borovičkovou (TK Znojmo) i ve čtyřhře.
Nejlepším hráčem, který se letos objevil na našich teni-
sových kurtech, byl Lukáš Vaculík (TK Agrofert Prostějov) 
v  kategorii dorostenců. Byť věkem stále starší žák, tento 
halový mistr republiky si poradil se všemi soupeři a v sou-
těži jednotlivců během pěti zápasů ztratil jen tři hry. Spo-
lečně s Janem Pařízkem (Start Brno) pak bez větších obtí-
ží ovládl Vaculík i čtyřhru. Mezi dorostenkami byla nako-
nec nejlepší Nicole Victoria Hrbková (ŽLTC Brno), ta navíc 
společně se svoji finálovou soupeřkou Nikol Hlatkou (TK  
Znojmo) zvítězila i ve čtyřhře.
Poslední srpnový víkend se jako každý rok odehrál turnaj 
dospělých. Po velké bitvě ve finále se z  vítězství radoval 
Adam Schenk (ŽLTC Brno). Ve čtyřhře se pak z vítězství ra-
dovala dvojice Lukáš Dillenz, Vojtěch Zatloukal (TC Bajda 
Kroměříž, TK Precheza Přerov). Mezi ženami se jako nej-
lepší hráčka ukázala Renata Pleskačová (TC-MJ Tenis Lí-
šeň). Čtyřhru pak ovládla dvojice Nikola Buďová, Nikola 
Fraňková (TK Spartak Jihlava, TC Brno).
Závěrem je nutné připomenout, že náš klub žije nejen zá-
vodním tenisem, ale během roku se v  turnajích utkávají 
i naši senioři a rekreační hráči. Třetí letošní turnaj, Klubo-
vé čtyřhry  – Tvarůžkův Open, ovládla dvojice Marek Bla-
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žek, Alexandros Apostolidis. Z druhého místa se mohla ra-
dovat dvojice Rudolf Rusler, Petr Koblížek a na pódium je 
na třetím místě doprovodila dvojice Jiří Medlík, Andreas 
Zduba. Zatím posledním odehraným turnajem byl Cent-
rif  – Klubové dvouhry. Z  vítězství se opět radoval Marek 
Blažek, ten si ve finále poradil se Ctiborem Komárkem. 
Souboj o třetí místo nakonec po dlouhé bitvě s A. Aposto-
lidisem ovládl Petr Koblížek. Po čtyřech odehraných tur-
najích se Marek Blažek s třemi vyhranými turnaji dostal do 
pozice jasného favorita celého Senior Cupu a má velkou 
šanci obhájit svůj loňský triumf.

Za klub TK Tuřany
Marek Lang

Turnaj rodin

Při nedělním jedenáctozáříjovém odpoledni se nad tuřan-
skými tenisovými kurty rozléhalo hlasité povzbuzování sou-
peřících plejerů, jen občas přerušované bouřlivým jásotem 
nadšených fanoušků. Přátelé tuřanského tenisu se totiž sešli 
na již tradiční a oblíbené akci „TURNAJ RODIN“, při které proti 
sobě v kategorii čtyřher zápolí dvojice sestavené z členů TK 
Tuřany a jejich rodinných příslušníků.
Do letošního, již 6. ročníku, se přihlásilo rekordních 27 dvojic, 
což členům organizačního výboru přidělalo nejednu vrásku 
při zvažování formátu turnaje. Nakonec bylo přistoupeno 
k rozdělení do čtyř výkonnostních kategorií a po nedělním 
poledni vypukly napínavé tenisové bitvy. Konečné rozuzlení 
přinesla až 19. hodina a vítězné vavříny v jednotlivých kate-
goriích pro sebe uloupili sourozenci Honza a Míša Knoflíčko-
vi, bratranci Matěj Drásal a Domča Pšikal, tatínek Vláďa Ne-
rud s dcerou Eliškou a v elitní kategorii Tomáš Krcha se sy-
nem Tomem mladším.
Zároveň s vyhlášením výsledků turnaje byli před početným 

obecenstvem odměněni i nejlepší oddíloví mládežníci. Nej-
úspěšnějším družstvem v letošní sezoně se stal tým doros-
tu, kterému jen velice těsně unikl postup do vyšší soutěže. 
Nejlepším mladším žákem byl vyhlášen David Biječek, v ka-
tegorii staršího žactva cenu převzal Kuba Wossala a v doros-
tu se po zásluze gratulovalo Vláďovi Nerudovi mladšímu. Od-
měněni však byli všichni účastníci tohoto slavnostního od-
poledne, a  to v  prvé řadě krásnou přátelskou atmosférou, 
v řadě druhé pak výborným masem z grilu a lahodným ná-
pojem. Plno účastníků posedělo i s písničkou až do pozdních 
večerních hodin a mně nezbývá než doufat, že se v obdobně 
pozitivní atmosféře sejdeme i v září roku příštího.

Za TK Tuřany
Michal Meluzín

Tenisové družstvo dorostu
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Výkopy základů
Výkopy inženýrských sítí a přípojek
Hloubení bazénů
Terénní úpravy
Nakládání a přesun materiálu

Zemní a výkopové práce 

minibagrem

Petr Horáček
Kaštanová 352 
Brno-Tuřany

Tel.774322785
Email: info@vykopoveprace.eu

www.vykopoveprace.eu

 

lídr v oblasti skladování a dopravy přijme  do kmenového stavu 

nové  pracovníky  na pozici  

SKLADNÍK s manipulační technikou 
• Hledáte uplatnění?  
• Máte chuť naučit se s manipulační technikou? 
• Rádi byste pracovali v oblasti skladování? 

Právě Vás hledáme! 
Nabízená pozice je vhodná i pro ženy  a  absoloventy  škol. 
 

Co Vám nabízíme: 
• 1 týden dovolené navíc 
• Cílové odměny  
• Zaučíme a zprostředkujeme školení na manipulační techniku 
• Vybavíme Vás pracovními oděvy  
• Moderní a  čisté pracovní prostředí 

 
 
Co můžete očekávat na našich provozech? 

• Třísměnný provoz 
• Skladování pomocí manipulační techniky 
• Ruční skladové práce spočívající v třídění, kompletaci nebo počítání komponent 
• Příjem, uskladňování zboží do regálových systémů, příprava zboží k expedici, nakládky a vykládky kamiónů 

 

Přijďte k nám, čeká Vás zajímavá práce! 
Pro více informací  kontaktujte personální oddělení na  

bezplatné lince  

Tel: 800 03 04 05 
 

Profesní životopis zasílejte na 
 

 personalni@jipocar.cz 
Kontakt: 

Personální oddělení: Ing. Jana Myšková 724 645 003, e-mail:jana.myskova@jipocar.cz 
Pracoviště CTPark: Vendula Fišerová 602 591 736, e-mail:vendula.fiserova@jipocar.cz 
       František Polášek 602 558 136, e-mail:frantisek.polasek@jipocar.cz 

 
Místo výkonu práce: CTPark Brno South, K Letišti 1792/1, 664 51 Šlapanice 

 

 

lídr v oblasti skladování přijme   

BRIGÁDNÍKY (CE) 
 

Co Vám nabízíme: 

• 100,- Kč/hodinu 
• Ranní a odpolední směna 

 
Požadujeme: 

• Ochota flexibilně pracovat 
• Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost 
• Dobrý zdravotní stav 

 
Co můžete očekávat na našich provozech? 

• Ruční skladové práce spočívající v třídění, kompletaci nebo počítání 
komponent 

Pro více informací  kontaktujte personální oddělení na  

bezplatné lince  

Tel: 800 03 04 05 
Profesní životopis zasílejte na 

 personalni@jipocar.cz 
 

Kontakt: 
Personální oddělení: Ing. Jana Myšková 724 645 003, e-mail:jana.myskova@jipocar.cz 
Pracoviště CTPark: Vendula Fišerová 602 591 736, e-mail:vendula.fiserova@jipocar.cz 
       František Polášek 602 558 136, e-mail:frantisek.polasek@jipocar.cz 
 

Místo výkonu práce: CTPark Brno South, K Letišti 1792/1, 664 51 Šlapanice 
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...náøadí, silikony, tmely, lepidla, drogerie,
barvy, laky, spojovací materiál, zámky,

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

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

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

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

Prodám 2generační RD v Tuřanech 5+1, 2+1 
po rekonstrukci, sklep, garáž, CP 1126 m2

TEL.: 731 266 995
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