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Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, na úvod mého příspěvku bych vám
rád poděkoval za důvěru a hlasy v komunálních volbách. Výrazný úspěch vnímám jako ocenění čtyř let práce na radnici a zároveň jako velký závazek k další práci ve prospěch vás
občanů.
Komunální volby do Zastupitelstva města Brna znamenaly v konečném důsledku změnu ve složení městské koalice. Jedním z programových bodů nové koalice je i podpora výstaveb obchvatů městských částí. Doufám, že to bude
pozitivní změna a dočkáme se vstřícnějšího přístupu města
Brna k řešení tuřanského obchvatu. Dále máme přislíbenou
finanční podporu přípravy projektové dokumentace cyklostezky do Dvorsk a rekonstrukce ulice Rolencova.
Máme za sebou další úspěšný ročník Slavností tuřanského zelí. Nabitý program podpořilo i krásné počasí, které tak
přispělo k fantastické atmosféře a spokojenosti návštěvníků. Laťku jsme si nasadili hodně vysoko, ale věřím, že i v dalších ročnících tuto úroveň udržíme. V těchto dnech se již intenzivně zabýváme přípravou řady kulturních akcí pro příští rok. Kromě společenského plesu připravujeme např. divadelní vystoupení, koncert a cestopisnou přednášku. Opět se
můžete těšit i na srpnové promítání letního kina a samozřejmě na další ročník slavností.
Nejdůležitější
činností na konci roku je
příprava rozpočtu a investic na příští rok. Rozhodně i nadále budeme pokračovat v investicích do školních zařízení, opravách chodníků, komunikací, ale
také budeme pokračovat v přípravě projektových dokumentací pro
řadu dalších plánovaných akcí. Větší mírou

Celostátní tenisový turnaj		
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se chceme věnovat dětským hřištím. Na příští rok plánujeme zásadní změnu podoby dětského hřiště při ulici Moravská a v dalším roce hřiště Malínská.
Sváteční atmosféru konce roku dokresluje vánoční výzdoba. V Tuřanech se v tomto směru již dlouho neinvestovalo,
proto jsme letos nechali kompletně vyměnit nasvětlení kapličky a vánočního smrku u školy v Holáskách. Loňský pohled
na čtyři spuštěné světelné řetězy byl žalostný, proto se v Holáskách dočkali nového krásného nasvícení stromu včetně
jeho nazdobení baňkami. Také jsme pořídili nové nasvětlení stromku v parku při ulici Revoluční a doplnili jsme vánoční výzdobou i radnici.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Radomír Vondra
starosta

INFORMACE Z RADNICE
Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 106. schůzi dne 23. 7. 2018:
- projednala žádost kanceláře participace MMB o vyjádření
k projektu „Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech“ v rámci participativního rozpočtu města Brna a souhlasí s realizací předloženého projektu v roce 2019,
- schválila nabídky FISTAV, spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky„MŠ U Lípy Svobody – výměna plotu“ za cenu 105 057 Kč a na
realizaci veřejné zakázky„Rekonstrukce povrchu pěší vycházkové trasy“ za cenu 260 175 Kč,
- schválila nabídku AISECO s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Servis klimatizace ve sportovní hale Měšťanská“ za cenu
31 208 Kč ročně.
Rada na 107. schůzi dne 13. 8. 2018:
- schválila nabídku Jana Langa, Rolencova 44, Brno, na provedení přípojky NN pro napojení elektronické úřední desky před budovou radnice, v ceně 7 510 Kč,
- seznámila se s variantní studií řešení přejezdu pro cyklisty přes
ulici Kaštanovou v blízkosti mostu přes řeku Svitavu a souhlasí
s variantami, které neomezují provoz na ulici Kaštanová,
- vzala na vědomí popis projektu „Svatojakubská cesta v Brně“
na území městské části, dále že finanční prostředky na realizaci
a správu projektu „Svatojakubská cesta v Brně“ budou hrazeny
z prostředků PaRo města Brna po dobu tří let a že realizace projektu „Svatojakubská cesta v Brně“ je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2018, souhlasí
s realizací předloženého projektu v roce 2019,
- schválila nabídku společnosti FISTAV, spol. s r.o., na provedení stavebních úprav na venkovní úřední digitální desku v částce 19 711 Kč,
- schválila nabídku WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Vybudování workoutového hřiště v Tuřanech“ za
cenu 476 941 Kč,
- souhlasila s uzavřením dohody se Statutárním městem Brnem
o centralizovaném zadávání dodávek elektrické energie/zemního plynu kupovaných na komoditní burze na rok 2019,
- schválila nabídku společnosti FISTAV, spol. s r.o., na provedení nové omítky na podezdívce plotu u zahrady mateřské školy
U Lípy Svobody v ceně 19 622 Kč.
Rada na 108. schůzi dne 27. 8. 2018:
- schválila nabídku Ing. Jiřího Šereka, Jos. Faimonové 14, Brno,
na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
na opravy zpevněných ploch u ulice Tuřanské v částce 59 532
Kč,
- seznámila se s žádostí stavebního úřadu o pojmenování nové
ulice v průmyslové zóně u letiště a s návrhy Letiště a.s. na název
Aviatická a pomístní názvy Dlouhé hony, U obrázku a U kaple.
Rada na 109. schůzi dne 10. 9. 2018:
- souhlasila s přijetím finančního daru, který přesáhne 10 tisíc Kč, na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na školní rok
2018/2019 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- schválila uzavření smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA
GROUP, a.s.,
- schválila nabídku FISTAV, spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky „Oprava chodníku Jubilejní č.o. 20-22“ za cenu 98 504 Kč,
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- schválila seznam vytipovaných míst pro výdej pitné vody
v rámci nouzového zásobování vodou (Tuř. nám. 1, Měšťanská
21, Požární 1, Zapletalova 67),
- schválila nabídku SPOJMONT Brno, spol. s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Dodání a montáž venkovní digitální úřední desky“ za cenu 306 977 Kč,
- schválila nabídku S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. na realizaci veřejné
zakázky „Vánoční dekorace“ za cenu 127 941 Kč,
- seznámila se s žádostí společnosti BKOM a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby nazvané: „Cyklistická stezka Kaštanová – Černovická, úseky 7,8
a 9“,
- souhlasila s vybudováním zpomalovacího prahu na ul. Petlákova.
Rada na 110. schůzi dne 24. 9. 2018:
- ukončila činnost všech komisí Rady městské části Brno - Tuřany a odvolala předsedy, místopředsedy a členy všech komisí
Rady městské části Brno-Tuřany k 30. 9. 2018,
- schválila nabídku Im-marine s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Dodání motoru na člun pro JSDH Brno-Holásky“ za cenu
89 495 Kč, roční cenu záručního servisu 3 356 Kč ročně.
Rada na 111. schůzi dne 8. 10. 2018:
- schválila nabídku společnosti H.K.U., spol. s r.o., na provedení
opravy účelové komunikace na p.č. 257/1, k.ú. Dvorska, v ceně
90 583 Kč,
- schválila nabídku Stavby plus s.r.o., na stavební úpravy a zateplení objektu – přístavku haly GIGANT v areálu AGRO, pro pracovní četu v ceně 1 229 548 Kč
Rada na 112. schůzi dne 22. 10. 2018:
- schválila pořádání XXVII. Společenského plesu MČ Brno-Tuřany s tombolou dne 1. 2. 2019 od 20:00 hod. v sále Sportovní
haly na ulici Měšťanská, se slosovatelnými vstupenkami ve výši
400 Kč.
Rada na 113. schůzi dne 5. 11. 2018:
- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního značení
pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu na rok 2019
společností SIGNEX spol. s r.o., IČ 49971344, Holzova 138, 627
00 Brno za cenu 10 890 Kč,
- schválila nabídku společnosti GEFAB CS, spol. s r.o., na realizaci nového vodorovného
a svislého dopravního značení na nové komunikaci s parkovištěm u ekodvora Malínská ve výši 10 103 Kč.
- schválila nabídku Kaisler s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výsadba stromů v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 151 250 Kč.
Zastupitelstvo na 26. zasedání dne 6. 9. 2018:
- schválilo možné nové názvy účelové komunikace u letiště AVIATICKÁ, DLOUHÉ HONY, U OBRÁZKU a U KAPLE,
- schválilo nabytí pozemku p.č. 745/3 v k.ú. Tuřany za dohodnutou kupní cenu 1 000 000 Kč (1.174 Kč/m2) a nabytí pozemku p.č. 745/25 v k.ú. Tuřany za dohodnutou kupní cenu 130 900
Kč (1 100,– Kč/m2) postupem dle čl. 11 odst. 2 písm. a) Statutu
města Brna z prostředků městské části Brno-Tuřany, a to za podmínek kupní smlouvy, včetně zaplacení kupní ceny dle smlouvy
o správě svěřených peněz.
Více na www.turany.cz

INFORMACE Z RADNICE
Vedení radnice a obsazení výborů dle
komunálních voleb 2018
Starosta:
Místostarosta:
Rada MČ:

Radomír Vondra
Miroslav Dorazil

– Žijeme zde
– ODS

Radomír Vondra
Martin Chvátal
Hana Dombrovská
Miroslav Dorazil
Lenka Smutná

– Žijeme zde
– Žijeme zde
– Žijeme zde
– ODS
– ANO 2011

Kontrolní výbor:
Předseda:
Michal Krátký
– ČSSD
Místopředseda:
Lukáš Lach
– Nestraníci
Členové:
Leoš Prokeš
– SPD
Martin Chvátal
– Žijeme zde
Antonín Tůma
– ODS
Finanční výbor:
Předseda:
Michal Meluzín
– Žijeme zde
Místopředseda:
Hanuš Horák
– Žijeme zde
Členové:
Kateřina Porubanová – nominová
		
na za Žijeme zde
Petr Svoboda
– nominován
		
za ODS
Jiří Protivínský
– KDU-ČSL

Provoz Úřadu MČ v závěru roku 2018

Upozorňujeme občany, že z důvodu účetního uzavření
roku 2018 a čerpání zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ
Brno-Tuřany, bude v období 27. 12.–31. 12. 2018 Úřad
uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Radka Svačinová, tajemnice ÚMČ

Volby do Zastupitelstva města Brna v MČ
Brno-Tuřany v %

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ
Brno-Tuřany
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ŠKOLA
S nadšením do nového školního roku
Ani jsme se nenadáli a nový školní rok je tu. Vlastně máme
skoro jeho polovinu za sebou…
…a co že jsme za tu dobu stihli?
V září se jako každý rok naše mateřská škola zúčastnila
Slavností tuřanského zelí v MČ Brno–Tuřany, kde jste si měli
možnost užít taneční vystoupení Supr čupr show ve stylu
hudební skupiny ABBA. Paní učitelky dotáhly celou choreografii k dokonalosti originálními kostýmy. Vystoupení se tak
zalíbilo, že diváci svým potleskem přivolali děti zpět na pódium, kde proběhla druhá „děkovačka“. Naše mateřská škola si
mimo jiné opět připravila malou výtvarnou dílničku pro děti.
O pár týdnů později naši školku navštívili bubáci a strašáci. V rámci BUBU dne jsme se odpoledne s rodiči a dětmi sešli
na zahradě a uspořádali soukromou podzimní slavnost, na
které nesmí chybět vytváření nejkrásnějšího „Dýňáka“, dobroty od maminek ani upatlané pusinky spokojených dětí.
Protože začalo v pozdějších hodinách trochu foukat, mohli
jsme dokonce na poli pouštět draky.
V měsíci říjnu se za námi zastavila paní doktorka z nemocnice s tématem „Doktora se nebojíme“. Díky ní děti zjistily, co
vše se na návštěvě u lékaře děje a zbavily se tak strachu z bílých plášťů. Dokonce si mohly poslechnout i tlukot svého či
kamarádova srdíčka. Bylo zajímavé sledovat nadšení v dětských očích, když zaslechly přenesený zvuk.
Den na to se děti v rámci muzikoterapie přenesly na vlnách domorodé hudby do Afriky a vyvolávaly déšť, který přinesl zvířátkům potřebnou vodu. Nebylo to pouze o zpívání,
ale také o hraní a představivosti. Děti si dokonce mohly netradiční nástroje vyzkoušet.
O měsíc později přijela Muzika Anime s pohádkou O Perníkové chaloupce, která byla nejen zábavná, ale také poučná. Děti zjistily, že Jeníček s Mařenkou vlastně bábu naštvali. Zapomněli totiž pozdravit, poprosit, poděkovat a rozloučit
se. Nejen celou pohádkou, ale i společnou písničkou, kterou
si na závěr zazpívaly, si děti
upevnily základy slušného
chování, na které v dnešní
době i my občas zapomínáme.
V listopadu nás několikrát v rámci canisterapie
navštívila fenka zlatého retrívra se svou paničkou.
Děti se dozvěděly o tom, jak
a co pejsek cítí, co všechno
vidí a učily se, jak se k takovému chlupatému kamarádovi chovat. Samy si s ním
mohly vyzkoušet povely, jako je „Sedni!“, „Lehni!“,
apod. a společně si zahrály několik her. Byl to velmi
silný zážitek, protože pejska ve školce opravdu nečekaly.
4

Letos jsme nerozsvěceli vánoční strom pouze v městské
části Brno–Tuřany, ale v rámci nové tradice i stromeček na
zahradě naší školky. Pro rodiče si děti připravily vánoční koncert, po kterém jsme se všichni přesunuli do tepla k cukroví
a k lahodnému punči. V jednotlivých třídách byly připraveny dílničky, kde si děti s rodiči tvořily výrobky s vánoční tématikou.
Radost a úsměvy jsme šli vykouzlit i na tváře babičkám
a dědečkům do blízkého Domova pro seniory.
Mezi rozsvěcováním stromečků nás v MŠ ještě navštívil
Mikuláš, anděl a čert, kterým děti slíbily, že budou hodné.
Tento slib opravdu dodržely a Ježíšek jim ve školce pod stromeček nadělil pěkné dárky.
I Vám přejeme spoustu dárků pod stromečkem, ať už ve
formě „balíčků“, či úsměvů a lásky od těch nejbližších. Krásné
svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší…
Andrea Bár, ředitelka MŠ

ŠKOLA
Ze života školy
Tuřanské zelí
První velkou letošní
akcí, do které se naše
škola aktivně zapojila, byla akce Tuřanské zelí, která se konala na nádvoří radnice v sobotu 22. 9. Nejen že jsme se potkali
v příjemné atmosféře
s žáky a rodiči naší školy, ale díky naší skvělé zelňačce, úžasným dětem z Požární a Dvorecké a šikovným členům fotbalové akademie jsme také ukázali, že máme spoustu úžasných dětí, učitelů i kuchařů.
Pasování prvňáčků
Poslední týden v září, ve středu 26. 9. 2018 se dvůr budovy
Dvorecké přeměnil na královský přijímací sál, ve kterém král,
pan ředitel ZŠ Měšťanská, přijímal zástup žadatelů o rytířský
řád žáky prvních tříd. Nápomocni mu byli poddaní, zástupkyně pro první stupeň, třídní učitelky a žáci 9. A. Za velkého jásotu byly děti z 1. A a 1. B pasovány do rytířského řádu
a staly se právoplatnými členy KRÁLOVSTVÍ TUŘANSKÉHO.

stupně. Taktéž z tohoto
počinu vzniklo i zajímavé video, právě za tónů
již zmiňované písně Za
100 let.
Posledním
bodem
oslav a takovým malým
ohlédnutím se za 28. říjnem bylo zasazení lípy
před budovou školy, kterou symbolicky zasadili žáci 9. ročníku, kteří v letošním roce končí povinnou školní docházku
a zanechají nám zde takto památku nejen na oslavy vzniku
naší země, ale i na sebe samotné. Těšíme se, až se sejdeme
zase za sto let :)
Den veteránů
Dne 11. 11. jsme se zúčastnili akce Den veteránů. Pro naši
školu se jedná o tradiční akci, které se vždy velmi rádi účastníme. Na úvod všechny příchozí přivítal Ing. Friščok, který ve
svém projevu zaměřil pozornost na historii dne věnovaného
památce válečných veteránů.
Následovalo slavnostní pokládání věnců, čehož se chopil
pan místostarosta Dorazil. Poté všichni přítomní zavzpomínali na legionáře a na řadu přišlo i vystoupení žáků naší školy. Žáci 2. A zazpívali píseň Náš tatíčku Masaryku. Žákyně tříd
6. A a B přednesly recitační pásmo, ve kterém seznámily přítomné s bitvou u Zborova a jejím významem pro české dějiny a přednesly několik veršů básně Rudolfa Medka Zborov.
Třída 3. A zatančila na hudbu písně U Zborova na vršíčku.
Po vystoupeních poděkoval Ing. Friščok všem přítomným
a rozloučil se s tím, že letos akci dělá naposled. Je důležité
panu Friščokovi velmi poděkovat za jeho dlouholetou aktivitu v pořádání této akce! Poté co zahrála česká hymna, se
vydal lampionový průvod ke Kapli padlých, aby uctil památku padlých vojáků. Kaple byla otevřená a osvětlená svíčkami. U Kaple padlých byla vypálena čestná salva a akce byla
zakončena.
Petr Opletal, ředitel ZŠ

Oslava 100 let vzniku Československé republiky u nás
ve škole
Oslavy 100 let naší republiky nás provázely téměř na každém kroku. I naše škola se samozřejmě ke všeobecnému veselí spojenému s touto krásnou událostí připojila. Oslavy se
u nás nesly v duchu tematicky oděného, takřka skutečného
legionáře, v podání p. uč. Svobody. Pouštěli jsme dětem historické ukázky, ale i novou, tematickou píseň Za 100 let, kterou jsme chtěli podnítit v žácích zamyšlení se nejen nad tím,
co bylo, ale taktéž nad tím, jaké to bude a co bude za těchto
okolností za 100 let.
Vrcholem celého dopoledne se stala celoškolní živá vlajka. Vznikla tak zajímavá společná fotografie žáků i učitelů 2.
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HISTORIE
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KULTURA

Hode, hode, hodečke 2018
Letošní tuřanské hody proběhly jako každoročně třetí neděli v říjnu. Což tentokrát vyšlo v kalendáři celkem pozdě,
takže při průvodu už byla docela zima. To nás samozřejmě
neodradilo, vždyť ten náš tuřanský kroj je takový podzimní:
dlouhé sukně, vlněné punčochy, šátek na hlavě… a kluci se
dokáží zahřát jinak. Dobře nám to naši předkové vymysleli.
Tyto hody byly bohužel bez stárků, toho si ovšem návštěvníci nemuseli vůbec všimnout. Jako tradičně jsme drželi
hody tři dny. V sobotu dopoledne byli krojovaní zvát spoluobčany, večer byla taneční zábava. V neděli průvod a v pondělí měly právo baby a svou večerní zábavu.
Jediné co bylo jiné, byl průvod, který se nešel pro dvě
hlavní stárky, nýbrž se obešlo kolečko přes náměstí a následně krojovaní zatančili Moravskou besedu na nádvoří radnice. Ono domluvit každoročně pět lidí (tři hlavní stárky-kluky
a dvě hlavní stárky-holky) není úplně jednoduché. Dříve byl
vypsán pořadník, ve kterém roce bude kdo stárkovat, a stárkoval s velkou slávou jednou za život. Dnes není neobvyklé,
že jde někdo i třikrát… Není to nejlevnější záležitost - napéct
koláče, zajistit víno na celé hody, občerstvení pro chasu, muzikanty, při průvodu… Proto se nedivme, že jednou za pár
let prostě dojdou lidi. Děje se to i v jiných hodově mnohem
vyhlášenějších vesnicích na Slovácku.
Ještě ke slovíčku „stárkovat“: když se řekne stárkovat, znamená to jít za hlavního stárka nebo stárku. Ostatní krojovaní
jsou v chase. V Tuřanech se taky říkáválo „jít v košili“. Dříve totiž krojovaní chodili pouze ve vyšívaných košilích. Vestu měli
pouze tři hlavní stárci.
A proč jsou hlavní stárci tři a holky jenom dvě? Třetí stárek,

který nemá k sobě svou stárku (třetí stárka prostě neexistuje), má na starosti všechny ostatní děvčata v chase. A kromě
toho ještě celé vostatky. Na ty vás srdečně zveme a budou
2. – 4. března 2019.
Na závěr ještě patří poděkování všem organizátorům, krojovaným a pomocným silám, které sice nejsou vidět, ale bez
nich by to nefungovalo.
Eva Chudáčková

Vánoce 2018 v kostele
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří bohoslužby
protknuté společným zážitkem, který nám dopřává milující
Bůh, že totiž jsme jeho milované děti a Boží sny přišel kvůli
nám, hříšníkům na tuto zem. Přijměte, prosím, přání požehnaných svátků a v novém roce vše dobré!
P. Luboš Pavlů, farář
Ve vánočním období jste všichni srdečně zváni na tyto
bohoslužby a další akce:
Pondělí 24. 12. Štědrý den
- dětská mše svatá v 16.00 hod.
„Setkání u Betléma“ v tuřanském kostele
- půlnoční mše svatá ve 22.00 hod.
Úterý 25. 12. Hod Boží vánoční
- mše svatá v 7.30 a 10.00 hod.
- „Setkání u Betléma“ v tuřanském kostele v 16.00 hod.
Středa 26. 12. sv. Štěpána
- mše svatá v 7.30 a 10.00 hod.
Čtvrtek 27. 12.
- koncert Pocta Oldřichu Navaříkovi v 16.00 hod.
Pondělí 31. 12. sv. Silvestra
- děkovná mše svatá v 16.00 hod.
Úterý 1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie
- mše svatá v 7.30 a 10.00 hod.
7

KULTURA
Betlémské světlo na Štědrý den:
V Tuřanech v kostele od 8.00 do 9.00 hod., u kapliček
v Chrlicích, v Holáskách, v Brněnských Ivanovicích a ve Dvorskách od 9.00 do 10.30 hod.
www.farnostturany.cz

Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu dne 5. 1. 2019 od 10.00 hod. se bude v naší
městské části opět konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou
každoročně pořádá Charita Česká republika.
Komu sbírka pomůže?
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na
podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy
pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další.
U nás koledují převážně školní, ale i předškolní děti v doprovodu dospělých. Koledníky lze rozpoznat podle oblečení a podle průkazky vystavené Charitou ČR. Kasička, do které
koledníci vybírají, bude úředně zapečetěná Městským úřadem Brno-střed. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem
průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem
Charity.
Pokud vám koledníci, kteří požádají o dar do Tříkrálové
sbírky, pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj
průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří nekoledují pro Charitu.
Marie Bolečková

1. - 14. ledna
2. 1. 2019, ve 14.30
POŽEHNÁNÍ NA PETROVĚ, ZAHÁJENÍ SBÍRKY
3. 1. 2019, od 16.00
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM NA NÁM. SVOBODY
6. 1. 2019, v 18.00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
(přímý přenos můžete sledovat na ČT 1)
Otevřete koledníkům nejen dveře, ale i svá srdce.
Vaše dary pomohou lidem v nouzi. Děkujeme!
Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka
Trikralova
sbirka
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Co se děje v Husově sboru Církve
československé husitské?
Příležitostí k setkání s druhými při zajímavém programu
není nikdy dost; jsou jí i akce v tomto kostelíku. Byla to např.
již tradiční Noc kostelů koncem května. Návštěvníky potěšili svým uměním žáci ZŠ Měšťanská a HŠ Yamaha, v soutěžní hře uplatnily děti svou šikovnost a vynalézavost, proběhla komentovaná prohlídka Husova sboru a večer byl uzavřen
modlitbou. Návštěvníci mohli shlédnout výstavu k 90. výročí
otevření Husova sboru. Koncerty byly v Husově sboru letos
již tři. V únoru se konal duchovní koncert s meditací „Vítejte
poutníci na cestě času“. V říjnu koncertovalo v Husově sboru smyčcové Helfertovo orchestrální sdružení s programem
vážné hudby. O tři týdny později to byla skupina TICHA, která pomocí strunných a perkusivních nástrojů, tibetské a křišťálové mísy i meditativního zpěvu přispěla ke zklidnění, prožití krásy a vnímání tvořivé radosti. Na první adventní neděli jsme připravili koncert varhanního virtuosa Martina Jakubíčka, mezzosopranistky Táni Soto-Janošové a houslistky Kateřiny Prudilové. 2. prosince v 17 hodin tak uslyšeli účastníci tohoto koncertu díla Antonína Dvořáka, Georga Friedricha
Händla, Martina Jakubíčka a Césara Francka.
Husův sbor je vhodný i k výstavám. V březnu jsme zde
mohli shlédnout plakáty z dílen a továren na boty firem Baťa,
Adidas, Rieker či CCC v tzv. „třetím světě“. Film k výstavě promítla a diskusi vedla pí. Gabriela Štěpánková z neziskové organizace NaZemi. O měsíc později jsme pro radost i poučení
vyráběli Sushi. Stejně jako na Štědrý den se i na Zelený čtvrtek kostel proměnil ve výtvarnou dílnu, z níž si děti odnášely krásnou sváteční výzdobu. Co dva měsíce se scházejí rodiny s dětmi na modlitbu a vyprávění z Bible. Rozhovory nad
Biblí se konají pravidelně v Centru sociálních služeb v Chrlicích a Domově pro seniory na Holásecké ul. v Tuřanech. Bylo
oddáno několik párů. Smutečním obřadem jsme se v kostele
rozloučili s pí. Zdeňkou Červinkovou, sestrou malíře Rudolfa Kundery, která zemřela ve věku 95 let. Urny s popelem zesnulých jsou uloženy v kolumbáriu, jmenovitě na ně pamatujeme při vzpomínkové bohoslužbě 1. listopadu.
A jak jsme na tom finančně? Díky darům věřících, občanů
městské části Brno-Tuřany, jsme mohli zaplatit výdaje spojené s provozem kostela (elektřina, plyn, voda, revize, pojištění, hasicí přístroje). Pro příjemnější a širší využití byly renovovány v kostele dvě přilehlé místnosti. Úřad městské části Brno-Tuřany přispěl částkou 20 000 Kč na vymalování. Byly
provedeny i další menší opravy a zakoupen nový koberec
do kostela. Průběžně se provádí údržba budovy a nejbližšího okolí. Informace o akcích i roční finanční zprávu je možno nalézt na našem webu www.ccshturany.cz. Plakátky jsou
také ve vývěskách a webu ÚMČ Brno-Tuřany a v obchodech.
Naší snahou je, aby se malí i velcí návštěvníci kostela v Husově sboru cítili dobře, načerpali sílu a inspiraci a byli povzbuzení k dobrému životu.
Světluše Košíčková

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Rytíři knih v knihovně
Ve čtvrtek 4. října jsme na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Tuřanech společně s pohádkovým králem a princeznou
přivítali prvňáčky ze ZŠ Dvorecká a ZŠ Požární. Po zábavném
programu, kdy se děti blíže seznámily s prostředím knihovny, prohlédly si knihy vhodné právě pro nejmenší, začínající čtenáře, splnily pohádkové úkoly a opravily jednu opravdu zapeklitě popletenou pohádku, byly děti Jeho veličenstvem králem slavnostně pasovány na rytíře knih a čtenáře
knihovny.
Tato akce se konala v rámci 16. ročníku projektu Poprvé
do školy – Poprvé do knihovny, který je zaměřen na potřeby žáků 1. tříd, nejmladší, začínající čtenáře – na rozvoj jejich čtenářských schopností a dovedností a má za cíl rozvíjet
a upevňovat jejich vztah ke knihám, četbě a literatuře.
V tomto úkolu knihovně pomáhá a patří velké poděkování Městské části Brno-Tuřany, která každoročně podporuje
nákup knihovního fondu knihovny, v letošním roce částkou
15 000 Kč. Letos navíc MČ knihovně v Tuřanech darovala do
fondu deskové hry, které se rovněž jako knihy a další materiály půjčují absenčně domů, a tato možnost je zvláště rodinami velmi oblíbena a využívána.
Helena Florová

Několik otázek pro Ivanu Kolečkovou
To jméno jsem zaznamenala dávno před tím, než jsem
poznala jeho nositelku. Stálo za většinou kulturních akcí,
které se odehrávaly v Tuřanech. Místní kronikářka, tvář
spolku Rozmarýnek, který pořádá pravidelné výstavy ve
společenském centru na radnici. Dobrá duše, bez které se neobejdou žádné hody, vostatky a další folklorní
akce, znalkyně tuřanského kroje, sběratelka místní paměti a strážkyně odkazu našich předků. Jinak také vyhlášená pekařka a cukrářka. Když jsem se s ní pak seznámila „na
živo“, zjistila jsem, že jde hlavně o velmi milou, skromnou
a pracovitou paní.

Nejprve se zeptám na tvůj zájem o místní historii, kterou
pečlivě zaznamenáváš. Jak ses k tomu dostala? Musela jsi
začínat jako velmi mladá…
V podstatě jsem se začala hlouběji zajímat o historii naší
obce, ale i přilehlého okolí, těsně po revoluci, kdy jsem byla
pro mě dodnes záhadným způsobem účastna politickému
dění v Tuřanech. Po dohodě s tehdejším starostou Janem
Medkem jsem začala sbírat informace, staré dokumenty
a vše, co mělo spojitost s nově vzniklou městskou částí.
Od roku 2008 navíc stojíš za celou řadou výstav z místní
historie v kulturním centru na radnici. Kterou považuješ za
nejpovedenější, která měla u návštěvníků největší úspěch
a která tebe osobně nejvíc bavila?
Nemůžu říct, která byla nejpovedenější. Každá je zajímavá něčím jiným. Mě nejvíc baví to zpracovávání sesbíraných informací. Člověk se dozví neuvěřitelné věci
a spoustu zajímavých příběhů, a to třeba i od lidí, které
dobře znám, ale netušila jsem, co mají za sebou, nebo co
dokázali. Před časem jsem pár spoluobčanů vyzpovídala
také do Listů, pod názvem „Neobyčejně obyčejní“, a právě
ti obyčejní lidé, které denně potkáváš v obchodě, na hřbitově, na tenise…ti jsou zajímaví. Zajímavé je třeba i to, kolik tady bylo kdysi živnostníků. To je až neuvěřitelné, kolik jmen se napočítá ke všem těm obuvníkům, cukrářům,
klempířům, stolařům…
Tvoje rozhovory jsem četla, našla jsem i od pana Petráse - byly ozdobou Listů ☺
A jak vlastně vznikla myšlenka výstavy z místní historie
pořádat?
V roce 2008 se u příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky o Tuřanech otevřelo Kulturně společenské centrum, kde vznikl ideální prostor pro takové akce. Tehdejší
vedení radnice oslovilo pár „bláznů“, kteří byli ochotni ve
svém volném čase a zdarma něco udělat pro obec. Vznikla stálá expozice o historii Tuřan, která byla ve dvou místnostech a právě ve třetí místnosti se začaly pořádat výstavy, které se měnily asi třikrát a ž čtyřikrát do roka. U vzniku byli dva pánové, kterým nesahají moje znalosti ani k patám – Mirek Kopecký a Honza Petrás. Dodnes spolupracujeme, a když jsme v nouzi s nějakými informacemi, víme
kam se obrátit. Právě s jejich pomocí se v roce 2016 rozšířila ve druhé místnosti stálá expozice o historii Dvorsk, Holásek a Brněnských Ivanovic.
Jen je trochu smutné, že někteří občané o tomto nádherném prostoru dodnes neví.
Poznala jsi celou řadu místních osobností, pamětníků.
Kdo z nich byl pro tebe největší inspirací?
Tak tady nevím, kde začít. Hodně na mě tzv. „zanechala
stopy“ paní Hlavoňová, od které jsem získala širší povědomí
o tuřanském kroji a tradicích, a hlavně to, že žádná práce se
nedá ošidit, protože, pokud to uděláš, zaručeně se ti to někde vrátí. Na tu by mohla navazovat paní učitelka Bohuslava Šťastná, kterou jsem navštěvovala na jakési hodiny míst9
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ního dějepisu, a jejíž písemná ale i materiální pozůstalost se
ke mně z velké většiny dostala k uložení do archívu. Zápisy
její a hlavně její maminky Marie Havelkové Šťastné jsou velice cenné pro naši místní historii.
A určitě bych nechtěla vynechat zakládající členy Rozmarýnku – pan Bečička, Pochop, Šnajdr - nezapomenutelní
chlapi. On v podstatě každý člověk ti přinese nějakou inspiraci ať pozitivní nebo negativní. Ze všeho se dá poučit nebo
vyprovokovat k něčemu novému.
Ještě bych ale zmínila moji mamku. Od té jsem se naučila,
že každá práce je potřeba a za žádnou práci by se člověk neměl stydět, pokud ji dělá poctivě.
V minulosti ses účastnila také besed v naší pobočce
Knihovny Jiřího Mahena. Sama jsem tam kdysi byla na zajímavé přednášce, týkající se životního prostředí, vedla ji
tenkrát paní Ing. Kostková. Přijde mi, že tradice takových
akcí nějak upadla…
Ono je to dost těžké, takové věci pořádat. Fenomén televize, počítačů, nákupních center a lenosti je bohužel silnější, než jít na nějakou přednášku. Ono to pak nebaví ani ty organizátory samotné, když strávíš několik hodin, či dokonce
dní nad přípravou, přijde pár lidí (a většinou stále ti stejní). To
se týká bohužel všech akcí, návštěvnost je stále menší. Je to
smutné, ale asi to nese doba.
Jako učitel i jako průvodkyně můžu bohužel potvrdit, že
zaujmout a udržet něčí pozornost je čím dál těžší…
Teď k tobě jako pekařce a cukrářce, která používá poctivé suroviny a hledá inspiraci ve starých receptech. Lákala
tě tahle práce od malička?
V žádném případě! Od malička jsem chtěla být učitelkou
a často jsem si na ni o prázdninách hrávala, ale se začátkem
školního roku mě to většinou přešlo. Naštěstí pro budoucí mladé generace jsem celých deset let byla obyčejná prodavačka oděvů ve dnes již neexistujícím Oděvním průmyslu Prostějov. Doma jsem ovšem měla inspiraci v mojí mamce, která pekla pro široké okolí a měla stále více zakázek. Mě
dost rozčilovalo, že je doma stále nějaké nádobí, nepořádek
z pečení, všude krabice, mamka nemá čas - no a dopadlo to
tak, že jsem si zařídila živnost a od roku 1998 to dělám taky.
Teda ten nepořádek, nádobí a krabice… a nemám čas!
V dobách, kdy byly Tuřany vyhlášeným poutním místem, stávaly před kostelem a v jeho okolí stánky s občerstvením a suvenýry. Napadlo mě – měli jsme i nějaké speciální místní pečivo? Něco jako „tuřanské madonky“ třeba?
V Tuřanech byly vždycky vyhlášené pekařky a stačí říct
tuřanský hodový koláč…a nemá konkurenci. Na vostatky
se dělají boží milosti. Ale speciální pochutiny na poutě, to
opravdu nevím.
A na závěr otázka, která ve vánočním čísle prostě musí
zaznít: co ty a Vánoce? Je mi jasné, že v adventu se v cukrárně asi nezastavíš…
Ano, nezastavím. Bohužel jsem si upletla bič, tak si jeho
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rány musím vybrat. Odměnou je ale spokojenost lidí a je to
také dobrý výdělek.
Ale Vánoce samotné mám ráda, i když jsou vzpomínky veselé nebo smutné, je to neopakovatelná atmosféra. Možná
je to klišé, ale vůně jehličí a oloupaných mandarinek, kapr,
pohádky…půlnoční… No myslím, že skoro každý tu svou slzičku uroní.
Děkuji, že sis pro nás našla čas a přeji Tobě i všem čtenářům krásné a pohodové Vánoce.
Ilona Protivínská

Tuřanský Zelňák v akci
Brzy ráno to začalo. „Crrr, crrr“, zazvonil budík a mně odstartovala netradiční pracovní směna. Posilnil jsem se kakaem a delikátní buchtou od babičky a vyrazil směle k mé
dnešní výzvě.
Na nádvoří radnice již organizátoři ladili jen poslední detaily a chystali se na příchod prvních návštěvníků, kterých
nakonec přišlo rekordní množství. Já se na chvíli uklidil do
šatny, sebral veškerou odvahu, na kuráž si lokl domácí slivovice a udělal ze sebe maskota celé akce – Tuřanského Zelňáka.
Po druhém loku bílého alkoholu jsem se již začal cítit tak,
abych svoji funkci zvládl vykonávat se vší parádou. Nutno
dodat, že mi celý obleček nesmírně slušel a já se cítil neuvěřitelně sexy. Pravda, lidé si spíše tipovali, že jsem okurka,
hlávka salátu, či dokonce ještěrka, nicméně ani to mi nevzalo sílu a energii rozdávat radost.
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Postupem času se nádvoří začalo zaplňovat rozskotačenými dětmi, které plnily jednotlivé úkoly z dětského víceboje.
Navíc si u pódia mohli zatrsat s tradičními moderátory celé
akce, s Honzy Onderem a Tománkem. Ovšem, proč si cokoli
nalhávat, nejvíce je lákaly sladkosti, které jim nerozdával nikdo jiný než… pardon, než já.
Základem úspěchu celé akce samozřejmě také byly stánky s občerstvením. Různé zelné speciality, zákusky, koláče,
káva, a také mé nejoblíbenější stánky s vínem. Ne snad, že
bych k nim pravidelně chodil, to zdaleka ne, to by se přeci
k mé pozici vůbec nehodilo. Naopak, domluvil jsem si pravidelnou donášku. Já tedy nechodil ke stánku, ale dá se říct, že
stánek chodil ke mně.
Po poledni se pomalu začal blížit jeden z vrcholů celé akce.
Některé možná napadne, kam bych se měl blížit, ovšem tentokrát nešlo o mě. Šlo o Javory. A nikoli, nešlo ani o ekologickou akci výsadby nových stromů, to snad až někdy příště. To
sourozenci Ulrichovi přijeli zahrát a pobavit tuřanské publikum. Pro mě samotného to znamenalo skvělý hudební zážitek a navíc alespoň chvíli pauzy od mého skvělého oblečku,
aneb snad nikdy jsem se v civilu necítil tak uvolněně.
Ale zpět do práce! Po posilnění famózní kachnou se zelím
jsem se opět oblékl do zelí a začal skotačit nyní již spíše s dospělými návštěvníky. Zúčastnil jsem se i soutěže o největšího tuřanského siláka, což sice jsem, nicméně tentokrát jsem
nechal zvítězit mé soupeře. Já už totiž ladil síly na zlatý hřeb
celého programu.
Ten nastal poté, co blízký kostel odbil osmou hodinu večerní. Podium si sice pro sebe zabrali borci z hudebního
uskupení Yo Yo Band, ale prostor pod podiem patřil mně.
Tedy mně a další spoustě lidí, mezi kterými se dalo sotva projít. Místy byly k vidění neuvěřitelné taneční kreace, které by
se snad neztratily ani ve StarDance. Pravda, také mě do týdne přišla pozvánka k účinkování v další řadě, kterou jsem ale
po dlouhém přemýšlení musel odmítnout, protože příští rok
by se ty davy lidí, které bych na Slavnosti tuřanského zelí přilákal, nevešly ani na fotbalové hřiště, natož na nádvoří radnice.
Každopádně po koncertu a následné krátké diskotéce se
celý program již chýlil ku svému konci. Již jsem pouze rozdal
několik autogramů, poskytl pár fotografií s dychtivými fanoušky a odebral se k ročnímu spánku. Po celém dni jsem se
totiž cítil značně unaven a myslím, že regenerace a příprava
na další ročník této akce mi zabere téměř celý rok.
Tuřanský Zelňák

Veřejná dílna – druhá šance?
Před časem jsem se na vás obrátil s žádostí o podporu
mého projektu Veřejné dílny, který jsem navrhl jako soutěžní projekt pro participativní rozpočet města Brna „Dáme
na vás“. Nápad získal celkem rychle požadovaných 300 lajků a postoupil do letní fáze ověřování proveditelnosti. Zde
bohužel narazil na formální překážku. Dílna měla být zřízena
v nevyužívané místnosti bývalé základní školy v Brněnských
Ivanovicích, tu má cca posledních 20 let v nájmu města ústav
Práh, z.ú. Formální překážkou pro uskutečnění se stal fakt, že
nebylo možné vyjmout jednu místnost z nájmu Prahu a poskytnout ji dílně. Respektive nebylo to možné udělat formou
dodatku k existující nájemní smlouvě. Muselo by se to řešit
novou smlouvou. Když však došlo na věc, ukázalo se, že tato
smlouva by byla pro Práh výrazně nevýhodnější.
Tady musím uvést, že jsem svůj návrh poměrně hodně
rozpracoval a sebemenší nejasnost včetně právní legitimity „nájmu v nájmu“ konzultoval s kurátory projektu. Po zkušenostech některých navrhovatelů z loňského ročníku jsem
nechtěl, aby můj návrh ukončila nějaká formalita a moje práce přišla nazmar dřív, než by se mohla utkat o vaši přízeň
s ostatními projekty. Bohužel stalo se.
Nicméně, ze zkušenosti s plánováním projektu jsem si neodnesl jen toto poučení. Měl jsem příležitost poznat zástupce Prahu, kteří mě po celou dobu povzbuzovali. Můj nápad,
který měl kromě zřízení nové zámečnické dílny otevřít veřejnosti i jejich dílny vlastní, přijali s vizí, že to může pomoci
propojit svět klientů Prahu s občany naší městské části.
A tím se dostávám k současnosti. Práh má stále ochotu své
dílny veřejnosti otevřít. Jedná se o místnost truhlářskou, keramickou, dekorační a šicí. Zámečnická dílna měla přibýt navíc z dotace projektu, což tedy nevyšlo. Z rozpočtu projektu měla být také hrazena obsluha dílen, tedy placena osoba, která by byla přítomna odpoledne po pracovní době zaměstnanců údržby Prahu pro evidenci účastníků a kontrolu.
To znamená, že veřejnou dílnu můžeme stále mít i bez dotace města. Stačí, aby se našli lidé, kteří by byli ochotni úlohu
obsluhy zastat jako neplacení dobrovolníci.
Proto zakončím výzvou. Kdyby se našel někdo, kdo by měl
chuť se takovým dobrovolníkem stát, spojte se prosím se
mnou. Podmínkou je možnost nabídnout nějakou pravidelnou odpolední nebo víkendovou službu.
Myslíte si, stejně jako já, že polička, kterou si sami vyrobíte, těší nejvíc, ale nechcete nebo nemůže si zařizovat kompletní dílnu? Myslíte si, že nejlepší výchova dětí je při společné práci? Pak prosím podpořte tento projekt, ovšem tentokrát jinak, než lajkem. Napište mi, zavolejte, ať o sobě víme.
Ve spolupráci s Prahem bych také do budoucna rád obnovil tuřanské blešáky a dětské bazárky, které jsem v minulosti v pilotní verzi organizoval na nádvoří radnice. Pokud byste
měli chuť, jakkoliv se zapojit do organizace, budu moc rád,
když mi dáte na sebe kontakt.
Budu se těšit
Jiří Protivínský, tel. 725 014 059
protivinsky.jiri@gmail.com
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Železné hasičky opět v akci
V sobotu 8. 9. 2018 se na fotbalovém hřišti v Hodoníně konala soutěž TFA mladých hasičů. Měsíční trénink před soutěží se opět vyplatil. Tentokrát stála na stupních vítězů starší ze
sester Malcových.
V kategorii 10 – 12 let skončila na pěkném 8. místě Karolína Malcová.
V kategorii 13 – 14 let vybojovala 2. místo Kristýna Malcová,
když jí vítězství uniklo o 6 vteřin.
Oběma velice gratuluji.
Martin Malec, trenér SDH
Brněnské Ivanovice
zová vyznamenání a hostům pak byly předány pamětní medaile dobrovolných hasičů.
Po skončení našich oslav už klepe na dveře historická hasičská jízda, přehlídka praporů a dětský den spojený s republikovou soutěží mladých hasičů a dorostenců v květnu
a červnu na brněnském výstavišti. Zde byla opět připravena
celá škála soutěží, ukázek a také praktických rad záchranářů. V mezičase připravujeme shromáždění představitelů OSH
JMK a také naše hasičské hody. No a sotva jsme trochu vydechli, už tu máme konec června a hody. Počasí nám přálo.
Tradičně se nám předvedly děti se svým tanečním vystoupením. Prvním párem byli Miša Rodingerová a Standa Pečínka.
Před průvodem jsme slavnostně převzali od starosty MČ Brno-Tuřany Radomíra Vondry a místostarosty Ing. Miroslava
Dorazila naše nové hasičské vozidlo.

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské
Ivanovice v roce 2018
Rok 2018 se nesl celý v duchu oslav 100. výročí vzniku Československého státu. V našem hasičském sboru tomu nebylo
jinak. Tradičně začínáme hasičským bálem a ostatkovou zábavou. No a už pracujeme na přípravě oslav založení našeho českého hasičského sboru. V sobotu 5. května se k nám
sjeli přátele z okolních hasičských sborů a také vzácní hosté. Slavnost začala průvodem obcí a položením věnce u pomníku svatého Floriána, který je patronem hasičů a také Brněnských Ivanovic. Po průvodu byla připravena na hřišti na
jahodové ulici další část akce, kde naši členové převzali sva12

Srpen byl jako několik posledních let ve znamení hasičského tábora pro děti. V letošním roce se můžeme pochlubit opět rekordním zájmem. Tábor jsme zakončili společným dvoudenním setkáním s našimi slovenskými kolegy ze
Sobotiště, které jsme tentokrát přivítali u nás. Během pátku
a soboty se děti utkaly v hasičských disciplínách, běhu na
60 metrů, motání hadic na čas a dalších soutěžích. Navštívili jsme Jízdní oddíl PČR, kdy se nám celý den příslušníci PČR
věnovali. Děti si odnesly spoustu nových zážitků. V sobotu
jsme jeli společně na celodenní zájezd do Přibyslavi na přehlídku hasičské techniky. I přes nadměrné teploty tábor proběhl v pohodě a těšíme se na příští ročník.
V záři proběhl tradiční Dětský den a v listopadu pak hasičská soutěž pro mladé hasiče a také nás dospěláky. V prosinci
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nás čeká Mikulášská nadílka a Rozsvícení Vánočního stromu
spojené s dílnami pro děti a představením vánočního příběhu Betlém.
K celoroční činnosti dobrovolných hasičů v Brněnských
Ivanovicích patří pomoc při akcích MČ Brno-Tuřany, výcvik
a údržba výstroje a techniky sboru, požární asistenční služby
a další činnost. Už v loňském roce jsem se zmínila o skutečnosti, že máme velmi šikovné mladé hasiče, kteří pilně trénují tanečky a divadlo. Velkým přínosem je zájem dětí o činnost
v hasičském kroužku, která pokračuje i letos.
Členové SDH Brněnské Ivanovice se mimo činnosti v naší
obci a domovském sboru podílí na přípravě a průběhu krajských akcí. Chtěla bych touto cestou poděkovat Petru Skřivánkovi, Jitce Daňkové, Martě Surmanové, Petru Pernesovi,
MČ Brno-Tuřany, ing. Karlu Svobodovi, Janě a Jaroslavu Toningerovým, Daně Novákové a všem našim příznivcům a kamarádům za pomoc a podporu v naší činnosti. Velké díky patří členům našeho sboru i jejich rodinným příslušníkům za
ochotu, obětavost a výdrž při naší práci.

stali i naši nejmenší v kategorii přípravka TFA 7-9 let. Soutěžilo celkem 29 závodníků. Všichni ke splnění náročných disciplín přistupovali velmi zodpovědně a po celou dobu soutěže si navzájem fandili. Úžasný výkon předvedli i všichni naši
nejmladší. Do závodu se pustili na plný plyn. Eliška Matulová (SDH Brněnské Ivanovice) po bezchybném napojení hadic, smotání dvou hadic „C“, přepravě figuríny, přepravě disku, zdolání tunelu se zátěží, překonání malé bariéry, přepravě nádob s vodou, zdolání výstupu na žebříkovou prolízku a konečném přesunu pytle s pískem proběhla cílem za 4
min. a 13 vteřin. Pochvala patří i ostatním závodníkům v této
kategorii za krásné výkony. Cílem sobotního setkání bylo zasoutěžit si společně s dětmi a užít si dne ve sportovním duchu. Děkuji i pořadatelům z mého domovského SDH Brněnské Ivanovice a rozhodčím, kteří závod připravili.
Zdeňka Jandová
starostka KSH JMK

Zdeňka Jandová
Za SDH Brněnské Ivanovice

Malé TFA
V sobotu 17. 11. 2018
se krásného podzimního
dne proběhl nultý ročník
Malého TFA v Brně-Brněnských Ivanovicích. Naše
pozvání přijali SDH Rohatec a SDH Chrlice, zastoupení měl i domácí sbor Brněnské Ivanovice. Soutěžilo se celkem v 7 kategoriích, muži, ženy, dívky 10-12 let, chlapci 10-12
let, dorky 13-18 let a dorci 13-18 let. Příležitost do-

Restaurace Orlovna a její „gulášek“
Pro příznivce dobrého moku a dobrého jídla. Malé zhodnocení a vzpomínka na minulé roky, na akce konané Restaurantem Orlovna a spoluúčasti Tělovýchovné jednoty Holásky.
Dne 14. 4. 2018 se konal již III. ročník soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš na Orlovně. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmů, mimo domácí účastníky jsme opět přivítali soutěžící z Plzně a poprvé se zúčastnilo i mužstvo ze „zahraničí“ - z dalekých Košic. Všichni účastníci se zhostili vaření gulášů s velkou chutí a radostí. Vařily se guláše hovězí, zvěřino13
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vé a mimo jiné i bezlepkový guláš.
Počasí během vaření nám přálo a všichni soutěžící si toho
moc užili i díky doplňkovým soutěžím - koulení sudu piva na
čas a také pití piva na čas. To se ale vše velmi dobře doplňovalo s přípravou vynikající krmě – gulášků.
Jakmile bylo uvařeno, začalo ochutnávání, jak širokou veřejností (která měla do hodnocení co promlouvat a typovat), tak odbornou porotou, která to neměla vůbec jednoduché. Pak došlo k vyhlášení vítěze a předání putovní Vařečky.
Po dvou vítězných ročnících se letos museli domácí Rakváči
sklonit před uměním týmu Vodáků z Chrlic. Jinak si myslíme,
že poděkování si zasloužili všichni soutěžící, ale také široká
veřejnost, co si tuto akci nenechala ujít. A protože všechny
gulášky byly výborné, ještě jednou všem děkujeme a těšíme
se na další ročník - už IV., který bude v roce 2019. Tímto vás
všechny zveme, ať soutěžní týmy, tak všechny návštěvníky,
příznivce Restaurace Orlovna.
Na shledanou v roce 2019 na Orlovně.
Pavel Matula

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
V květnu tohoto roku byl projektantem ing. arch. Pechem
(Atelier ERA) dokončen Návrh regulačního plánu „V Aleji, k.ú.
Holásky“. V polovině roku pak proběhlo opakované společné
jednání Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) s dotčenými institucemi, včetně naší městské části. Připomínky
k Návrhu vzešlé z těchto jednání byly do konce září OÚPRem
zpracovány a předány projektantovi k zapracování. Toto by
mělo být provedeno do prosince tohoto roku a na začátku
roku 2019 by mělo proběhnout veřejné projednání Návrhu
regulačního plánu.
Lokalita U Potoka
Vzhledem k tomu, že magistrátní úředníci v minulém volebním období nechali propadnout územní rozhodnutí na
plánovanou technickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě U Potoka, je nutné začít znovu od začátku. Podle našich
informací v současnosti probíhá výběr projektanta pro vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
případně stavební povolení.
Holásecká jezera
V současné době je dokončeno v konečné verzi biologické hodnocení, které stanoví způsob provedení odtěžení sedimentu diferencovaně v jednotlivých nádržích. Jsou k dispozici výsledky hydrogeologických průzkumů a finanční
ocenění obou variant odstraňování sedimentu z Holásec14

kých jezer. Na základě prezentovaných výsledků má projektant za úkol vypracovat studii postupu provedení revitalizace jezer, která bude následně postoupena k projednání a odsouhlasení na Agenturu ochrany přírody a krajiny, pracoviště Brno. Schválení studie touto agenturou je rozhodující pro
další postup z důvodu potvrzené garance při uplatnění následného podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu ŽP.
Dne 12. prosince proběhne na Odboru vodního a lesního
hospodářství Magistrátu města Brna společný výbor k projednání dalšího postupu revitalizace jezer.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Kateřinská přehlídka vín
Letos na podzim proběhl již devatenáctý ročník tradiční
Kateřinské přehlídky ročníkových a přívlastkových vín. Podařilo se zajistit vynikající vzorky od prestižních moravských vinařství. Naši návštěvníci jistě ocenili možnost popovídat si
o přechutnávaných vzorcích přímo s jejich výrobci či možnost zakoupení vín, která jim nejvíce zachutnala, přímo na
místě.
Neodmyslitelnou součástí tuřanského koštu je také cimbálová muzika Mladí z Čejče, která jej provází od založení
této tradice v roce 1999.
Věříme, že touto vinařskou akcí potěšíme nejenom obyvatele Tuřan i v nadcházejících letech, ale že tato 19 let zavedená tradice přispěje příjemnou formou k zviditelňování
naší městské části.
Růžena Jobová

SPORT
Tuřanský taneční klub Kometa
V neděli 28. 10. 2018 proběhla ve sportovní hale na Měšťanské taneční soutěž, kde mimo párů z Tuřanského tanečního klubu Dvectis DSP Kometa Brno, tančilo přes 300 tanečních párů v několika soutěžích od těch nejmenších až po dospělé.

lé kategorii Mikuláše a Jany Vargic. Největšího úspěchu jsme
nicméně zaznamenali v dětské kategorii, za přispění dvěma
finálovými umístěními Hynka Horáka a Nely Tománkové a vítězství ve své kategorii Adama Brožka a Mercedes Mandzjukové.
O organizaci soutěže pod záštitou našeho pana starosty
se postarali zkušení tanečníci a začínající organizátoři našeho klubu mistr republiky a vícemistr Evropy David Odstrčil,
Tomáš Oliva a účastník aktuální řady StarDance Robin Ondráček. Na 11. díl soutěže zavítal rekordní počet nejen párů,
ale i 358 diváků.
Na další taneční soutěž se můžete těšit už v únoru roku
2019.
David Odstrčil

Tanečníkům z tuřanské Komety se dařilo napříč kategoriemi, kdy posbírali 15 finálových umístění. Zejména bych vyzdvihnul medailové umístění jedněch z nejzkušenějších tanečníků reprezentujících naše barvy Dana Floriána a Lindy
Kasalové, kteří získali dvě stříbrná umístění v soutěži třídy B,
což je nejvyšší třída, ve které se v neděli soutěžilo. Ovšem
ani mladší začínající tanečníky nesmíme opomenout, Jan
Březina a Karolína Císařová byli ve své kategorii dvakrát třetí a dvakrát těsně pod stupni vítězů a druhé místo v dospě-

První zlatá pro tuřanské judisty
TJ Sokol Brno-Tuřany, oddíl juda vybojoval první zlatou
medaili v Uherském Brodě, a to zásluhou Róberta Šivece
v kategorii do 38 kg. Bronz získali do 26 kg Andrej Klimeš,
do 32 kg Vítek Votava. Na turnaji ve Tvrdonicích, kde startovalo 164 závodníků, si mladí judisté vedli dobře. Andrej Klimeš, Vít Votava, Róbert Šivec a na prvním turnaji Lukáš Foltýn shodně třetí místo.
V Pohořelicích startoval jen Lukáš Foltýn do 53 kg a opět
skončil třetí. V Židlochovicích nejlépe skončil Róbert Šivec,
když obsadil druhé místo. Na stupně vítězů se dostali i Andrej Klimeš, Vít Votava a Lukáš Foltýn, kteří získali bronzové medaile.
Oddíl juda provádí celoroční nábor. Cvičíme každé pondělí a čtvrtek od 16.00 hod. v místní sokolovně. Kontakt:
774 668 424
Jiří Cinádr
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SPORT
Starší přípravka a mladší žáci
SK Tuřany na podzim
Kluci ze starší přípravky sehráli v podzimní části sezony celkem 9 utkání okresního přeboru skupiny C a zúčastnili se turnaje v Rosicích. Sezonu jsme zahájili v počtu 16 kluků, kdy v průběhu podzimu ještě přišli další 2 kluci s touhou
okusit chuť fotbalu. Díky takto velikému počtu hráčů je zřejmé, že trenéři kluky na jednotlivá utkání rotují a snaží se zapojit i nově příchozí.

V úvodu sezony jsme si připadali jako na houpačce. Po
prvním utkání s Bílovicemi, kde kluci předvedli velmi povedený výkon se zaslouženou výhrou, přišla těsná a smolná prohra se Slatinou. Poté jsme doma hostili jednoznačného favorita skupiny SK Líšeň, který potvrdil svou roli a ukázal
své fotbalové dovednosti a produktivitu střel. Tuřanští kluci
hned v dalším kole ukázali, že fotbal hrát také umí a porazili družstvo Lokomotivy dívky. S očekáváním zlepšeného výkonu jsme odjeli na půdu Řečkovic. Bohužel v den zápasu
se omluvili 4 kluci ze zdravotních důvodů, a tak jsme utkání odehráli v zúžené sestavě a pouze se 2 náhradníky. I přes
vedení v průběhu utkání jsme nakonec podlehli 11:8. V posledních 4 kolech nás čekali soupeři obdobných fotbalových
kvalit, jako jsme my, vyjma Medlánek, které tak jako Líšeň
patří v současnosti k top týmům v rámci Brna. V těchto utkáních kluci ukázali, že fotbal hrát umí a umí i otáčet zápasy za
nepříznivého stavu. S Medlánkami jsme sice prohráli, ale 3
další zápasy kluci vyhráli a zakončili podzimní část soutěže
na vítězné vlně s celkovou bilancí 5 vítězství a 4 prohry.
Turnaj v Rosicích, který se uskutečnil začátkem října, byl
především příležitostí pro kluky, kteří v letošním roce přešli
z mladší přípravky, a pro nově příchozí. Sehráli jsme celkem 6
utkání. Kvality soupeřů převyšovaly naše snažení a herní dovednosti a i přes snahu jsme bohužel neuhráli ani bod. Získané zkušenosti kluci přesto využijí v budoucích zápasech.
Družstvo mladších žáků reprezentuje Tuřany v okresním
přeboru skupině B. Na podzim jsme odehráli celkem 10 zápasů s celkovou bilancí 4 výhry, 1 remíza a 5 proher. Začátek
sezony nebyl jednoduchý. Hned v úvodním kole jsme zavítali na hřiště loňského vítěze soutěže Bílovic nad Svitavou,
a i když jsme bojovali se ctí, přesto jsme odcházeli s těsnou
prohrou 2:3. Stejným výsledkem a stejně smolně jsme prohráli i první domácí utkání s Novým Lískovcem. Kalich hoř16

kosti jsme si vypili až do dna ve třetím kole na půdě jasného lídra soutěže Lelekovic prohrou 0:4. Na klucích bylo vidět,
že mají chuť ukázat, co umí, co mají natrénováno, ale nedařilo se jim to prodat v mistrovských zápasech. Jak se ale říká
„Každá série někdy končí“ a ta smolná skončila ve 4. kole výhrou nad Lokomotivou.
Následoval zápas, který byl zajímavý, bojovný, ale z naší
strany jsme se neuměli trefit do branky, a tak jsme v Obřanech podlehli 2:6. V polovině soutěže jsme zavítali na hřiště
Řícmanic, kde jsme opět zahazovali jednu šanci za druhou,
a tak jsme nakonec byli rádi za remizu 1:1. A konečně to pak
přišlo. V následujících 2 utkáních se sešla u kluků trpělivost,
produktivita a touha po vítězství a zaslouženě si vybojovali 2
výhry, a to se Starým Lískovcem a Soběšicemi.
Po povedených výkonech jsme se těšili na derby s Chrlicemi. Družstvo Chrlic nás ale opět postavilo nohama na zem
a ukázalo, že fotbal není jen o technice, ale především o bojovnosti a vůli chtít sebrat soupeři balon a dát gól. Tyto přednosti v derby zdobily soupeře, a tak si Chrlice odvezly výhru
9:1. V posledním kole jsme doma hostili Bosonohy a zápas
se nesl v duchu „Nedáš – dostaneš“, a to na obou stranách.
V úvodu zápasu jsme zmařili 2 možnosti dát gól do prázdné
branky a najednou jsme prohrávali 0:1. Do poločasu se nám
podařilo výsledek otočit na 2:1. Začátek druhého poločasu
byl jako deja vu, z ničeho nic jsme prohrávali 2:3. V poslední
10minutovce se kluci z Tuřan zdravě naštvali, vypracovali si
šance, které proměnili, a odnesli si výhru 4:3. Věřím, že vítězný duch v kabině zůstane i do jarních zápasů a kluci z něho
vytěží maximum.
Jsem potěšen, že o mládežnický fotbal v Tuřanech je zájem a utkání chodí sledovat a klukům fandit nejen jejich rodiče. Kluci se jim to snaží vrátit atraktivní hrou, kde zúročují tréninkovou píli a chuť po vítězství. Nyní nás čeká halová
část sezony, kdy se družstvo st. přípravky zúčastní zimní halové ligy v Žabčicích, kde jsme loni skončili na 7. místě. Družstvo ml. žáků se oproti loňské sezoně, kde hrálo zimní ligu
v Ivančicích, zaměří spíše na jednorázové turnaje. A už při
svém prvním halovém turnaji 17. listopadu v Žabčicích vybojovalo zlaté medaile.
Jiří Jedlička, trenér
Foto: Mirek Štěpánek
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Turnaj starších žáků a žákyň,
21.–23. 7. 2018
Téměř v polovině letních prázdnin se na kurtech TK Tuřany
uskutečnil turnaj starších žáků a žákyň. Turnaj zahájili chlapci, kteří začínali v sobotu ráno. Kluků se sešlo 23 a o kvalitní
výkony nebyla nouze. Do finále se probojoval první nasazený Libor Král (TENIS-CENTRUM DTJ HK) a Vojta Prášek (ŽLTC
Brno). Vojta Prášek, který celým turnajem prošel bez výraznější ztráty, svůj výkon potvrdil i ve finále a zvítězil.

Holek se v neděli sešlo o něco méně. Zúčastnilo se jich
pouze 13, a tak se zdálo, že by turnaj mohl být rychle odehraný. Po prvních kolech ale přišel prudký déšť, který rozmočil
kurty a ostatní zápasy jsme museli přesunout až na pondělí. V pondělí ráno holky dohrávaly semifinále a finále dvouhry. Do finále se probojovala Elen Jantačová a Isabella Temenugov. Že se jednalo o opravdu vyrovnané soupeřky bylo vidět od začátku zápasu. O vítězce musel rozhodnout až super
tie-break, který vyhrála Elen Jantačová těsně 10:8.
Do čtyřhry se již v neděli přihlásilo šest dvojic. Čtyřhry jsme ale kvůli dešti v neděli vůbec nerozehráli a některé dvojice tak své zápasy vzdaly předem. Ve finále se utkaly Klára Bajerová a Monika Ferdusová proti Míše Bukvaldové a Elen Jantačové. Opět jsme viděli velice vyrovnaný zápas
a v rozhodujícím super tie-breaku zvítězila dvojice Bukvaldová, Jantačová 11:9.
I přes nečekaný déšť se celý turnaj povedl. Semifinalisté, finalisté a vítězové si odnesli věcné ceny a všichni zúčastnění
zcela nepochybně získali nové tenisové zkušenosti. Poděkování patří městské části Tuřany za finanční podporu turnaje.
Daniela Kuchtová

Celostátní tenisový turnaj dorostu
Z leva: Libor Král (finalista dvouhry), Vojta Prášek (vítěz dvouhry)

Do čtyřhry se přihlásilo 10 dvojic. Ač se za vyrovnaného
stavu 1:1 na sety měl hrát super tie-break do 10 bodů, žádný
jsme neviděli. Dvojice, které v utkáních zvítězily, se totiž vždy
postaraly o výhru ve dvou setech. Ve finále se utkali Jiří Makovský a Libor Král proti dvojici Vojtěch Prášek a Matěj Tlačbaba. V tomto utkání byl lepší druhý nasazený pár a dvojice
Prášek, Tlačbaba si odnesli zlato.

Z leva: Michaela Bukvaldová (semifinalistka dvouhry), Elen Jantačová (vítězka
turnaje) a Isabella Temenugov (finalistka dvouhry)

Na kurtech tenisového klubu TK Tuřany proběhl za krásného počasí ve dnech 18. – 20. 8. 2018 celostátní turnaj dorostu kategorie „C“. Celkem se zúčastnilo 16 hráčů ve dvouhrách a 12 hráčů ve čtyřhrách. Všichni tito hráči byli narození
mezi roky 2001 až 2004. Nejvíce hráčů bylo z ŽLTC Brno (3x)
a TC Brno (3x), dále Start Brno (2x), BLTC Brno (2x), Tatran Starý Lískovec (2x). Cestu do TK Tuřany vážili i hráči z TK Znojmo
a z I.NTC Olomouc. Za domovský oddíl TK Tuřany hráli Lukáš
Rauš a Vladimír Nerud.
Nejvýše nasazený patnáctibodový hráč Jonáš Bartoněk
z TC Brno (119. v celostátním žebříčku a 29. v krajském žebříčku) potvrdil své nasazení a vyhrál jak dvouhru, tak i čtyřhru s devítibodovým Ondřejem Komrskou z TC
Brno. Turnaj byl náročný,
zejména pro hráče, kteří se umístili na stupních
vítězů, protože i vítěz se
hodně „nadřel“ a musel
hrát celkem čtyři třísetové zápasy a dva tie-breaky. Příjemným překvapením byl výkon domácího šestibodového hráče
Vladimíra Neruda (370.
Dorost z leva: finalista dvouhry Vladimír
v celostátním žebříčku
Nerud (TK Tuřany)
vítěz turnaje Jonáš Bartoněk (TC Brno)
a 66. v krajském žebříč17
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ku), který skončil druhý - prohrál až ve finále 2:6 a 6:7. Také
obě semifinále dvouhry se musely divákům líbit - pro svou
vyrovnanost a dramatičnost obou třísetových utkání – třetí
skončili Ondřej Hlavoň ze Startu Brno a Filip Hubl z TC Brno.
Druzí ve čtyřhře skončili hráči Lukáš Klakurka a Ondřej Hlavoň – oba ze Startu Brno.
Mládežnické tenisové turnaje i turnaje dospělých prochází oproti minulým rokům útlumem v počtu hráčů, kteří
se přihlásí a mají zájem hrát. Nevyhnulo se to ani Tuřanům
a dalším klubům. Poděkování za turnaj patří organizátorům
z TK Tuřany, městské části Tuřany, která tenis v Tuřanech podporuje a TC Brno - turnaj proběhl i díky domluvě, kdy měl být
ve stejném období podobný turnaj stejné kategorie a kdy
„jejich“ přihlášené hráče „přesměrovali“ k nám do Tuřan. Minimální počet hráčů, aby se turnaj pořádal, je osm. Možná je
i chyba v sestavování termínové listiny turnajů, kdy se okolní turnaje kříží a ze strany Jihomoravského tenisového svazu
nedochází ke korekci termínů a jednání s pořádajícími kluby.
Tomáš Krcha

a Honza Petrovští a Linda a Robert Biječkovi.
Po skončení turnaje byli vyhlášeni nejlepší hráči závodní
sezóny a kapitáni družstev. Za mladší žáky dostali ocenění
Eliška Nerudová a Matyas Eckhardt, kapitánka Lucie Šnajdrová, za starší žáky Kristýna Taševská a Ondra Fojtík, kapitán
Robert Biječek, za dorost Barbora Filáková a Jakub Wossala,
kapitánka Aneta Vondrová. Hráči si turnaj užili, děti dostaly
hodnotné ceny a všichni účastníci ochutnali výborné maso
z grilu a lahodný nápoj.
Rádi bychom touto cestou poděkovali MČ Brno-Tuřany za
finanční podporu tradičního rodinného turnaje.
Příští rok na shledanou.
Za TK Tuřany Dana Kuchtová

48. Tuřanské debly a 29. Tuřanské mixy

Turnaj rodin 2018
V sobotu 15. září se na tuřanských kurtech konal již 8. ročník oblíbeného „TURNAJE RODIN“. Letošní účast nebyla tak
silná jako v minulých ročnících. Sešlo se 14 dvojic sestavených z rodinných příslušníků. Hrálo se nejdříve ve skupinách podle výkonnosti a pak na klasického pavouka. Vítězem turnaje se stali Eliška a Laďa Nerudovi, na druhém místě se umístili sourozenci David a Lukáš Pustinovi a na třetím
místě Honza Beneš s tatínkem a David Biječek s bráchou Philipem Leasurem.
Abychom si toho krásného slunečného dne užili a všichni
si zahráli, hrálo se ještě kolo útěchy. Vítězi útěchy se stali Jarda Tichý s dědou Pepou Mlčouškem, na druhém místě David
Komárek a Ctibor Komárek a na třetím sourozenci Damián
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V sobotu 29. 9. 2018 se na tuřanských kurtech konal 48.
ročník celostátního turnaje mužských čtyřher. Vítězi turnaje se stali Daniel Vrba (TK PRECHEZA Přerov)/Jan Pobořil (TK
DEZA Valašské Meziříčí), na druhém místě se umístili Martin
Bárta (BTK Ingstav Brno)/Tomáš Elísek (TJ Slovan Moravská
Třebová), na třetím místě se umístili Miroslav Suchanec (Univerzita Brno)/Radim Slezák (Sokol Bohumín) a Lukáš Freiberg/Karel Beroun (oba Sokol Prštice)
V neděli 30. 9. 2018 na turnaj navázal 29. ročník Tuřanských mixů – smíšené čtyřhry dospělých. Za TK Tuřany se
bojů zúčastnily dvojice Miluška Tichá/David Pustina, Daniela Kuchtová/Tomáš Krcha a Kristýna Tintěrová/Marek Blažek.
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Z leva: Karin Šafránková, Jakub Černoch,
Daniel Vrba, Jana Jablonovská

Mixy vyhrála dvojice
Jana Jablonovská/Daniel Vrba, na druhém
místě se umístila dvojice Karin Šafránková/
Jakub Černoch a třetí skončila dvojice Petra Palátová/Lukáš Klakurka.
Velký dík patří MČ Brno-Tuřany za finanční
podporu obou turnajů.

Za TK Tuřany Dana Kuchtov

Naši žáci se zúčastnili 28. května 2018 v Ivančicích 35. ročníku turnaje žáků k MDD kategorie U11, U13 a U15.
Výsledky našich hráčů a hráček na turnaji:
U11 - dívky: 2. místo - Julie Karaová,
		
7. místo - Lucie Žaloudková
U13 - dívky: 6. místo - Eliška Karaová,
		
7. místo - Adriana Kotalová
U15 - dívky: 7. místo - Lucie Bolečková
U15 - chlapci: 4. místo - Petr Vejmělek,
		
6. místo - Štěpán Saxl
15. září 2018 pořádal náš oddíl otevřený turnaj mladších
žáků kategorie U13. Turnaje se zúčastnili hráči z celé České
republiky. Celková účast byla 27 chlapců a 19 dívek, celkem
tedy 46 hráčů. V podmínkách tuřanské haly, kde je 6 kurtů, se
nám vše podařilo dobře organizačně zvládnout a měli jsme
pocit, že i hráči byli s turnajem spokojeni.
Za TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany
Stanislav Jelínek

Uplynulý rok na dostihovém závodišti…

Badminton v Tuřanech

V sezóně 2018 bylo v České republice na termínové dostihové listině celkem 61 dní. Z toho se na dostihovém závodišti v Brně-Dvorskách konaly tři dostihové dny, stejně jako
v letech předešlých. Tradice se neporušila a za přispění MČ
Brno-Tuřany a mnoha dalších subjektů se dostihy odběhly
na jaře, v létě, i na podzim. Na místě dnešní dostihové dráhy byly původně jen louky a pole. První dostihy se zde konaly v roce 1997. Rovinová dráha tehdy měřila pouze 900

Náš oddíl TJ Sokol BC RSC Brno–Tuřany se již dokonale zabydlel v nové hale v Tuřanech, kde jsou výborné tréninkové
možnosti. Vzhledem k těmto možnostem trochu mrzí, že se
nám nepodařilo splnit cíl, postup našeho „A“- družstva do I.
ligy. „A“- družstvo o postup bojovalo, ale bohužel nakonec
skončilo těsně na 3. místě. V této sezoně se o postup určitě znovu pokusíme. „B“- družstvo skončilo ve IV. lize na 5. - 8.
místě.
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metrů a prostor pro steeplechase měl jen 4 skoky. Místo tribun a věže rozhodčích se přistavila nákladní auta a rozhodčí pracovali na jejich korbách. V těchto podmínkách se dostihy běhaly 3 roky. Následně byla dráha rozšířena na 1200m
(písek 1400m) a přidáno dalších 6 skoků (původně umělé,
nyní rostlé).

Dostihová sezóna na brněnském dostihovém závodišti
byla zahájena 21. 4. 2018. Na programu byly rovinové i překážkové dostihy, závody poníků nebo seskok parašutistů,
které viděly v sobotu odpoledne tisíce lidí. Z celkových 8 dostihů se nám ukázalo dohromady 71 koní. Nejvíce jezdeckých příležitostí na rovině měl Jan Verner se čtyřmi starty. Vítězem hlavního rovinového dostihu Jarní moravské míle se
stala sedmiletá hnědka Stepstar ze stáje VB-Váňa s žokejkou
Vendulou Korečkovou. V desátém ročníku hlavního překážkového dostihu Jarní brněnské steeplechase zvítězil žokej
Lukáš Matuský v sedle desetiletého hnědého valacha Stefana ze stáje společnosti K-K Metal. Velkou radostí pro domácí stáj Syndikát Dvorska – Vymazal bylo vítězství svěřenkyně
Mambo, která zvítězila v dostihu na 1900 metrů a zopakovala tak svůj triumf ze začátku loňské sezóny na domácí půdě.
Druhá dostihová sobota se odehrála v polovině června –
16. 6. 2018 s účastí pouhých 58 koní snad z důvodu začínajícího sucha a tvrdé půdy, trápící téměř celou Českou republiku. V hlavním rovinovém dostihu zazářil Stormico s am. Jindřichem Fabrisem, hlavní překážkový dostih ovládl žokej
Marcel Novák na koni Cherries.
Naposledy se pro tento rok otevřely
brány dostihového závodiště Brno-Dvorska v sobotu 6. 10. 2018. V průběhu dostihového dne na Brněnské dráze proběhla autogramiáda a křest knížky DÁVAT KONÍM KŘÍDLA o Václavu Chaloupkovi, kterou samotný čtyřnásobný vítěz
Velké pardubické pocházející z nedalekých Těšan podepisoval. Jako již tradičně
se odběhlo 5 rovinových a 3 dostihy steeplechase s účastí 67 koní. Hlavní dostihy,
jak rovinový tak i překážkový, ovládli bratři z Bulharska - Beysim a Sertash Ferhanovovi. Mladší Beysim vyhrál Podzimní
20

moravskou míli v sedle Gold Havanah, který obhájil brněnské vítězství z 16. 6. v dostihu nižší kategorie na 1400 metrů a starší Sertast zvítězil v Podzimní brněnské steeplechase
na koni Tamas.
Mezi jezdce s nejvíce plnými zásahy v roce 20118 na brněnském dostihovém závodišti patří žokej Marcel Novák
a žokej Zuzana Vokálková, každý se třemi vítězstvími. Nejúspěšnějším trenérem na brněnské půdě byl trenér Antonín
Novák z podhůří Jeseníků z Malé Morávky s celkem 11 triumfy svých svěřenců. S deseti vítězstvími mu na paty šlapali MVDr. Petr Kantek z nedalekých Bučovic a duo otec a syn
Holčákovi z Velkých Karlovic, každý taktéž s 10 vítězstvími
jimi trénovaných koní. Ani domácí trenér Josef Vymazal nezůstal příliš pozadu a jeho svěřenci si vydobyli 9 vítězství.
Jockey Club již zveřejnil termínovou listinu pro dostihový
rok 2019. Termíny dostihů v Brně-Dvorskách pro následující
rok jsou: 13. 4. , 15. 6. a 5. 10. Vždy v sobotu od 14:00 hodin.
Další konanou akcí v prostoru brněnského dostihového závodiště byl dětský den 9. června 2018. Na děti čekalo množství úkolů, po jejichž splnění se jim dostalo sladké odměny. Jedním z nejoblíbenějších úkolů byla jízda na
koni, kterou téměř nikdo neodmítl a někteří ji absolvovali
i vícekrát. A protože bylo velmi teplé počasí, na děti čekalo ochlazení od hasičů, a to koupel a divoké hrátky v hasičské pěně a následná sprcha. Velké oblibě se také těšil skákací hrad, kterým nepohrdli ani někteří o něco dospělejší, alespoň podle občanských průkazů.
Poslední srpnový víkend se na Dvorskách hodovalo a pilo.
V pátek 31. 8. proběhla předhodová zábava a hned v sobotu 1. září Dvorské hody. K tanci a poslechu hrála pravá nefalšovaná dechová hudba z Moravy. Stejně jako v loňském roce
se organizace ujali naši mladí a doufejme, že i příští rok se jim
Hody podaří uskutečnit.
Sezónu před zimním odpočinkem uzavře Mikulášská vyjížďka ze Dvorsk na Mohylu Míru, která se uskuteční 1. prosince 2018. Na menu se bude podávat výborný chleba se
sádlem a cibulí a pro zahřátí svařák z moravského vína. Všichni jezdci na koních a jejich doprovod jsou srdečně zváni.
Těšíme se na příští sezónu, na kterou jste všichni srdečně
zváni.
Za TJ Brno Dvorska Gabriela Škodová

INZERCE

MAĎARSKO 2019
Budapešť
Autobusem

8. 5.–11. 5.

3. 10.–6. 10.

Aquaworld Resort
Budapest****

6 990 Kč

osoba ve 2 lůžkovém pokoji
V ceně: 3×ubytování s polopenzí,
neomezený vstup do AQW, doprava,
prohlídka Budapešti s průvodcem,
pobytová taxa.
Rezervace a info:
CK Hungariatour Brno, Solniční 13
Tel.: 603 485 226
www.hungariatour.cz
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C

HLEDÁME
POSILY
DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA
Na pozice: automechanik,
autolakýrník, autoelektrikář,
autokarosář, příprava a ruční mytí

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa
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KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

INZERCE

OPRAVÍM POČÍTAČ / SEŘÍDÍM.
P.BELLER@SEZNAM.CZ, tel. 776 187 490

MALBY 14 Kč/m2
Kč/kus

NÁTĚRY DVEŘÍ 350

NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD,
TAPETOVÁNÍ aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA
250 Kč
Tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz
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VÁNOČNÍ

STROM

Rozsviceni
vanocniho
stromu
Nedele 23. 12. 2018

2018

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky
si Vás srdečně dovoluje pozvat na tradiční setkání
pod Vánočním stromem.

24. 12. 2018 od 20:00 hodin
v parku na ulici Požární u školy

Program:
16.00 - 17.30 vánocní dílny
18.00 rozsvícení vánocního stromku
18.30 Vánocní príbeh “Betlém”

Srdecne Vás zve SDH Brnenské Ivanovice

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách
ww.turany.cz. Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno. Příští uzávěrka je uzávěrka 11. 2. 2019. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.

24

