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Životní dráha letce
Tomáše Krumla

Posledního čtvrt roku v Tuřanech rezonuje
téma skateparku. Objevuje se řada spekulací, obvinění, nepravdivých článků v novinách.
Jaká je však skutečnost?
V současné době máme zbudovaný krásný
skatepark pro sportovní vyžití naší mládeže.
I já jako rodič jsem v dnešní digitální době rád
za každou novou příležitost a možnost zdravého pohybu dětí. Těch možností je však stále
málo i v naší městské části. Skatepark se stal
široce podporovanou a vítanou investicí. Otevřeli jsme ho, teď je ale bohužel z administrativních důvodů uzavřený.
Po dokončení skateparku totiž radnice obdržela stížnosti několika občanů a žádost o odstranění stavby. Tyto stížnosti však již řešíme.
Plánujeme protihluková opatření, oplocení
areálu, pevný provozní řád. V současné době
má radnice většinu potřebných vyjádření od
dotčených orgánů a všechna jsou kladná (odbor územního plánování, hygiena, životní prostředí apod.). Veškeré informace byly a jsou
veřejně přístupné, věc byla diskutována i na
veřejném jednání zastupitelstva.
Pozemek, na kterém skatepark stojí, je
v územním plánu již od roku 1994 veden
jako rekreační zeleň. Plochy rekreační
zeleně zahrnují rekreační areály, hřiště,
koupaliště, pláže, kempinky. Je tedy pro
podobné stavby přímo předurčený již 25
let.
Pro pochopení celé záležitosti je ale potřeba
připomenout, co předcházelo vlastní stavbě.
Město Brno zavedlo veřejné hlasování o projektech navržených občany, tzv. participativní
rozpočet (dále PaRo). Bohužel byla nastavena
velmi přísná, až nesmyslná pravidla. Hlavním
problémem PaRo byla podmínka realizace
projektů do konce roku 2018. V případě stavebních prací se jednalo o naprosto šibeniční
termín vzhledem k tomu, jak dlouho v ČR trvá
proces přípravy staveb.
Občané naší městské části přihlásili dva projekty. Okružní vycházkovou trasu v Brněnských Ivanovicích a skatepark v Tuřanech. Již
samotný projekt vycházkové trasy provázela
řada problémů, které jsme však dokázali vyřešit a projekt byl na podzim úspěšně dokončen. Situace se skateparkem byla však
mnohem složitější. »»
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NOVINKY / ZAJÍMAVOSTI:
Elektronická deska
Od začátku měsíce února je před
budovou radnice v provozu digitální úřední deska. Kromě povinně
zveřejňovaných materiálů slouží
deska také jako informační kiosek.
Občané se z ní mohou dozvědět
o nových rozhodnutích radních,
nabízí přehled aktualit, ale i řadu
dalších užitečných informací. Největší výhodou elektronické desky je
úspora místa. Materiály, které jsou
v desce nahrané, by nyní zabraly asi
tři běžné úřední desky. To vše díky
digitalizaci nahradí jedna deska se
všemi informacemi.

Tříkrálová sbírka v roce 2019
V letošním roce se v naší městské
části vybralo celkem 106 452 Kč,
což je o 5 543 Kč více než v minulém roce.
Vítání dětí
Slavnostní „Vítání dětí“ se uskuteční
v sobotu 6. 4. 2019.
Víte, kdo je Irena Hudcová?
Paní Irena Hudcová je malířka, která
již 25 let žije v Brněnských Ivanovicích. Některé její obrazy nejen
z Holáseckých jezer můžete vidět
na výstavě v Kulturně společenském centru na ÚMČ v průběhu
března až června tohoto roku.

LISTY / 2

INFORMACE Z RADNICE
náležitostmi, ale naprosto nekoncepčně. Nebo jsme se k tomu mohli
postavit čelem a zkusit pro občany
a mládež něco vybudovat i za cenu
určitého rizika. To riziko za to stálo.
Veškerá administrativní příprava se
musela přehodnotit a začít zpracovávat znovu. Vzhledem k časové tísni
tedy administrativní záležitosti celého areálu běžely současně s realizací
skateparku. Bohužel na konci vše do
sebe časově nezapadlo.
Pevně ale věřím, že nakonec zvítězí
zdravý rozum, skatepark bude brzo
zprovozněn a nabídne našim dětem
novou možnost sportovního vyžití. Po
vybudování dalších hřišť bude celý areál jistě vítaným místem pro trávení volného času dětí a mládeže.

V červenci 2017 se radnice dozvěděla o záměru vybudovat skatepark. Navrhovatel pan Tůma původně
umístil skatepark za sportovní halu. Protože radnice potřebuje tento pozemek pro další rozvoj školy, případně
pro parkoviště sportovní haly, doporučila realizaci pouze za předpokladu umístění na jiném pozemku (pole
mezi sokolovnou a ul. Švédská vedle palírny). Toto konkrétní místo bylo následně provedenou studií vyhodnoceno jako méně vhodné a v rámci téhož pozemku
byl skatepark umístěn na samotný konec obce. Odpůrci
skateparku tvrdí, že se jednalo o podvod a že lidé hlasovali o jiném umístění. Nic takového není pravda, ve
skutečnosti bylo v době hlasování umístění skateparku
známo a každý kdo hlasoval, ho mohl vidět na mapce.
Pro skatepark nakonec hlasovalo více než 660 občanů.
V prosinci 2017 obdržela radnice oficiální sdělení, že
záměr bude realizován a zadala zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí. V březnu 2018
bylo provedeno geodetické zaměření a příprava stavby
se naplno rozběhla.
Koncem dubna 2018 se radnice dozvěděla o záměru
pana Tůmy navrhnout v rámci druhého ročníku PaRo
vybudování dalších dvou hřišť (parkour a multifunkční)
v těsném sousedství skateparku.
V té době jsme stáli před zásadním rozhodnutím.
Buď připravovaný projekt skateparku dokončit
v rozpracované podobě bez ohledu na další navržené projekty, nebo řešit všechny projekty koncepčně
jako celek tak, aby na sebe časově i věcně navazovaly. Z hlediska vzájemného fungování všech tří hřišť
dávalo větší smysl pokračovat v přípravě celého
areálu. Rozhodnutí řešit projekty jako celek přineslo sice finanční úsporu (jeden projekt místo dvou či
tří), ale neslo riziko, že se rozšířením projektu nestihne vše zúřadovat a stavbu zkolaudovat. Mohli
jsme skatepark zrealizovat samostatně se všemi

Radomír Vondra
starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 1. schůzi dne 26. 11. 2018:
- ustanovila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise a jmenovala jejich předsedy:
Komise výstavby a rozvoje – Ing. Martin Chvátal
Komise informační – Marie Koblížková
Komise sociální a zdravotní – Miroslava Šnajdrová
Komise životního prostředí – PhDr. Hana Dombrovská
Komise kulturní a sportovní – Lenka Smutná
Komise školská – Ing. Hanuš Horák
- se seznámila se Zastavovací studií Prodloužení ulice
Vítězné a Přichystalovy, kterou zpracoval Ing. arch. Petr
Blažek, souhlasí s obsahem studie a s navrženým prostorovým uspořádáním budoucího uličního prostoru, ukládá
úřadu předat studii OÚPR MMB a KAM jako podklad pro
nový Územní plán města Brna,
- schválila uzavření darovací smlouvy s ABC PARKING
s.r.o., na částku 100 000 Kč, která se použije na pořízení
a následnou údržbu herního prvku v Májovém parku při
ulici 1. května,
- schválila cenovou nabídku Martina Minkse na provádění
zimní údržby komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská za celkovou cenu za zimní období 2018/2019 (4 měsíce) ve výši 23 958 Kč,
- schválila budoucí letní údržbu komunikací v MČ Brno-Tuřany s účinností od 1. 1. 2019 tak, že kompletní čištění
místních komunikací a vybraných účelových komunikací, zálivů a parkovacích stání bude provedeno 3x ročně
(doposud 4x ročně) a kompletní čištění základního komunikačního systému, zálivů a parkovacích stání bude
provedeno 2x ročně (doposud 3x ročně) s tím, že nebude
probíhat čištění vždy v prázdninovém termínu (srpen).
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Rada na 2. schůzi dne 3. 12. 2018:
- doporučila ZMČ schválit program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- projednala možnost požádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky“ ve výši 300 000 Kč z dotačního
programu „Individuální dotace JMK 2019“,
- doporučila zastupitelstvu souhlasit s pojmenováním
účelové komunikace mezi ulicemi Petlákovou a Jahodovou názvem „Grunty“.
Rada na 3. schůzi dne 10. 12. 2018:
- jmenovala tyto členy komisí RMČ Brno-Tuřany pro VIII.
volební období:
Komise výstavby a rozvoje – Ing. Jiří Protivínský, Karel Kuchta, Martin Lengál, Tomáš Kopecký, Ing. Zdeněk Oprchal,
Antonín Tůma, Marie Sýkorová, Antonín Beneš, Ing. Zdeněk Grubl, Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Komise kulturní a sportovní – Michaela Hrtoňová, Marek
Zigmund, Drahomíra Doležalová, Lada Hrazdírová, Zdeňka Jandová, Ivana Kolečková, Mgr. Jiří Polák, Jana Tůmová, Tomáš Dojiva, Bc. Simon Vejtasa
Komise životního prostředí – PharmDr. Ilona Protivínská,
Věra Jánská, Marek Blažek, Jiří Vašíček
Rada na 5. schůzi dne 7. 1. 2019:
- seznámila se s prezentací projektu „Lepší místo ve
škole“,
- schválila nabídku České pojišťovny, a.s., na realizaci
veřejné zakázky „havarijní pojištění dodávkového automobilu pro pracovní četu“ za cenu 16 054 Kč ročně,
- seznámila se s dokumentací záměru „Silnice I/42 Brno
VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, posuzovaného ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s konstatováním, že záměr není v souladu s ÚPmB a trasa
komunikace zasahuje do ploch intenzivně zemědělsky
obhospodařovaných a požaduje, aby trasa VMO byla
vedena v plochách, které jsou k tomu územním plánem
určeny.
- souhlasila s tím, že správu a údržbu vodních děl, která
budou vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Petlákova – Jahodová“ (dešťová kanalizace
a retenční nádrž), bude vykonávat MČ Brno-Tuřany,
- nemá připomínky k projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí na akci nazvanou Výstavba kamerových bodů MČ Brno-Tuřany, I. a II. etapa, MKDS, kterou zpracovala společnost Veselý dopravní signalizace
s.r.o.,
Rada na 6. schůzi dne 21. 1. 2019:
- projednala s připomínkami projektovou dokumentaci
pro územní rozhodnutí stavby nazvané „Rekonstrukce
ulice Požární/V Rejích“,
- navrhla na základě žádosti odboru dopravy MMB tyto
vhodné lokality pro umístění stojanů pro cyklisty:
prostor před radnicí MČ Brno-Tuřany, Tuřanské nám.
1; prostor před poštou, Tuřanské nám. 3; zdravotní
středisko, Holásecká 31; hřbitov, ul. Dvorecká; dětské

hřiště, Májový park; parkoviště, ul. U Potoka; budova
ZŠ Měšťanská 21; budova ZŠ Požární 32, budova ZŠ
Dvorecká 4; MŠ Holásecká 11; MŠ V Aleji 2; MŠ U Lípy
Svobody 3; budova MŠ Zapletalova 67; obchod Tuřanská včela, Hasičská 6; obchod Potraviny Dvořák, Vyšehradská 28; obchod Železářství Tůma, Tuřanské nám.
37; obchod Večerka, Podlipná 16; obchod potravin,
Ivanovické nám. 29; obchod potravin, Zapletalova 35;
cukrárna Mlsná, Tuřanské nám. 29;
- projednala bez připomínek projektový záměr „Výstavba komunikace Kaštanová – Petlákova – Jahodová“,
- nesouhlasí s finanční účastí městské části v projektu „Lepší místo ve škole“ ve školním roce 2018/2019
z důvodu nekorektního přístupu organizátora projektu vůči městské části a vedení ZŠ Měšťanská při jeho
projednávání,
- schválila nabídku společnosti Brněnské komunikace,
a.s., na realizaci veřejné zakázky „údržba silniční zeleně
v roce 2019“ za cenu 433 246 Kč.
Zastupitelstvo na 2. zasedání dne 17. 12. 2018:
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok
2019,
- schválilo program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- schválilo Pravidla pro poskytování odměn a měsíční
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva a nečlenům Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany v VIII. volebním období,
- žádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2019“ ve
výši 300 000 Kč na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky“,
- souhlasí s pojmenováním účelové komunikace mezi
ulicemi Petlákovou a Jahodovou názvem „Grunty“,
- ukládá vedení městské části Brno-Tuřany zabezpečit
projednání urbanistické studie návrhu koncepce celkové úpravy podoby hlavního centrálního veřejného prostranství MČ Brno-Tuřany (Tuřanského náměstí) na 4/
VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany.
Více na www.turany.cz

Vítání dětí
Vážení rodiče, pokud máte zájem o slavnostní „Vítání
dětí“ na radnici naší městské části, je třeba, s ohledem
na ochranu osobních údajů, abyste se přihlásili sami.
O zařazení svého dítěte do seznamu dětí, které budou
slavnostně přivítány, můžete požádat osobně na podatelně nebo na matrice ÚMČ.
Účastnit se mohou pouze děti, které mají na území
městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.
Slavnostní „Vítání dětí“ bude v sobotu 6. 4. 2019.
Blanka Gärtnerová
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Informace pro jubilanty
V naší městské části je již spoustu let zvykem, že občanům, kteří slaví významné životní jubileum (75, 80,
85, 90 let a dále každý rok) nebo výročí uzavření sňatku (zlaté, diamantové, platinové svatby) chodí osobně
jménem vedení MČ Brno-Tuřany blahopřát pověření
členové komise sociální.
Blahopřání s malým dárkem je předáváno seniorům
s trvalým pobytem v naší městské části v jejich domově, případně v kanceláři sociální pracovnice na úřadě.
Svůj zájem o blahopřání k životnímu jubileu může jubilant kdykoliv sdělit osobně či poštou na úřadě - ÚMČ
Brno-Tuřany, referát sociálních věcí, Tuřanské náměstí 1,
1. patro, Mgr. Markéta Vlachová, tel. 545 128 235, email:
vlachova@turany.cz, nebo u členů komise sociální (Ludmila Havránková, Jitka Heřmanská, Vlasta Hrdlíková,
Emilie Hudečková, Marie Koblížková, Marie Konvičná,
Marie Keprtová, Marie Krumlová, Františka Kunderová,
Renata Ludinová, Věra Mikušová, Jana Nováková, Marie Nováková, Miroslava Šnajdrová, Marie Vondrová,
Libuše Vondrušková, Marta Zemková, Tomáš Dvořáček,
František Novák).
Z důvodu platnosti nařízení EU o ochraně osobních
údajů (GDPR) je nutné, aby jubilant projevil zájem
o blahopřání a podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud tak již neučinil v roce 2018).
Formuláře k projevení zájmu o blahopřání a souhlas se
zpracováním osobních údajů jsou uveřejněny na stránkách městské části www.turany.cz – potřebuji si vyřídit –
sociální péče – jubilanti.

Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel. 545128242,
e-mail: rosenbergova@turany.cz
Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok) v MČ Brno-Tuřany
Bytový dům
držitel psa

poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

1 500

2 250

200

300

Rodinný dům
držitel psa

poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

základní
sazba

za druhého
a každého
dalšího psa

350

500

120

150

Mgr. Markéta Vlachová

Sponzoři plesu
Upozornění pro majitele psů!
Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději
do 31. března každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet
správce poplatku. Pro platbu bankovním převodem
bude telefonicky sděleno č. účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek
platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Brna. Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost,
která má vliv na vznik nebo zánik poplatku nebo jeho
výši do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
nebo vzniku těchto skutečností.

Ples MČ Brno-Tuřany
V pátek 1. února 2019 proběhl již XXVII. Společenský
ples MČ Brno-Tuřany. Obrovské díky patří všem partnerům a sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit.
PARTNEŘI:
AGRO Brno-Tuřany, a.s.
ASKOM a.s.
DUFONEV R.C., a.s.
Gardentech, s.r.o.
H.K.U. spol. s r.o.
Komaxit CZ s.r.o.
Komfort, a. s.
MANAG invest, a.s.
Služby Minks s.r.o.
Smart Gym – posilovna Tuřany
STAVBY PLUS s.r.o.
STRABAG a.s.
ŽSD a.s.
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Názory zastupitelů – Leoš Prokeš

SPONZOŘI:
1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík
A.D. Josef ŠEDIVÝ, s.r.o.
Autoškola YES
DESTILA, s.r.o.
Dortíky Gabriela
Drahomíra Doležalová
FISTAV, spol. s.r.o.
GEFAB CS, s. r. o.
Hraspo spol. s r.o.
Ing. Jana Krutáková, poslankyně PČR za hnutí STAN
Kadeřnictví Ivana Zavadilová
Kolečková Ivana – cukrářská a pekařská výroba
LETIŠTĚ Brno, a.s.
Mikrovinařství Drápela
Pekárna Crocus s.r.o.
Polák Jiří
Potraviny Tuřanská včela
Projekce Ing. Jan Harašta, CSc.
PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost, s. r. o.
Restaurace Orlovna
ROTAX - hodinky a snubní prsteny
Simi Secret
Storge - velkoobchod květin
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Šperky Modesi
Taneční studio KOMETA
Tenisový klub Tuřany
Truhlářství Martin Pernes
Vejtasa Simon
VERITAS spol. s r.o.
Vinařství Krutákovi
Vinotéka Karlička
Vlastimil Drásal – hodinový manžel
www.juchoo.cz
www.salekkavy.cz
Zahradnictví Nekolný s.r.o.
ZENZERO - zázvorové nebe
ZEMAKO, s.r.o.
Železářství Antonín Tůma
Radomír Vondra, starosta

Vážení spoluobčané, rád
bych Vám touto cestou poděkoval za důvěru v nás vloženou. Strana SPD získala
jeden ze sedmnácti mandátů
v městské části Brno - Tuřany.
V příštích letech budeme
podporovat všechny projekty, které budou přínosem občanů Tuřan, i když naše role
v aktuálním volebním období
je rolí kontrolní. Slibujeme, že
budeme konstruktivní opozicí. Zároveň budeme kontrolovat kroky rady MČ Brno-Tuřany. V každém vydání
Tuřanských listů najdete naše vyjádření k aktuálnímu
dění v Tuřanech.
Nyní bych se rád vyjádřil k projektu „Skatepark
v Tuřanech“.
Věřím, že tento projekt byl realizován s dobrými úmysly,
avšak jeho realizace byla ryze amatérská.
Skatepark v Tuřanech vznikl na základě projektu „Dáme
na Vás“, který je financován z rozpočtu města Brna. Realizaci projektu si vzala pod svá křídla, i když nemusela,
městská část Brno–Tuřany. Slavnostní otevření skateparku pro veřejnost proběhlo dne 4. 11. 2018. Ihned poté
se při užívání parku objevily problémy, jako je například
velká hlučnost. Na základě iniciativy místních obyvatel,
kteří bydlí v těsné blízkosti parku, proběhly oprávněné
stížnosti na zhotovení projektu. Po bližším prošetření umístění parku se zjistilo, že je skatepark postaven
o několik desítek metrů jinde, než bylo původně v plánu. Jedná se tedy oficiálně o černou stavbu. Jednoduše
řečeno, městská část zahájila jeho stavbu a provoz bez
povolení. Cena parku se vyšplhala na 1 350 000 korun
a bude se dále navyšovat o náklady spojené s jeho
úpravou. Například oplocení či protihluková stěna budou hrazeny z rozpočtu MČ Brno–Tuřany nebo města
Brna.
Osobně dlouhodobě bojuji o zasazení demokratického hlasování projektu „Dáme na Vás“. V současnosti
mohu říci, že se boj začíná vyplácet. Cesta k cíli je však
ještě dlouhá. Praxe nám ukazuje velké nedostatky v realizaci a plánovaní tohoto pirátského nesmyslu. V naší
městské části máme daleko důležitější úkoly, které nás
čekají, proto věřím, že se celou věc povede urychleně
uzavřít ke spokojenosti všech.
Rád bych článek zakončil pozitivně, proto Vám mohu
sdělit, že SPD má několik nových nápadů pro lepší život
v našem obvodu a již brzy je představíme k projednání
našemu vedení Tuřan.
Pohodové a klidné dny.
Leoš Prokeš, člen zastupitelstva
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INFORMACE Z RADNICE

Životní podmínky 2019

Navrhujte a podporujte, Dáme na vás!

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky
2019“. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
obyvatel v celkem 34 evropských zemí. Vlastní šetření
proběhne v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní
účast občanů na tomto významném statistickém řešení
a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci zapojeni do šetření
se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna. ČSÚ plně respektuje nový evropský právní
rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou podle zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázání mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Oslovení
občané mohou případné dotazy směřovat na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Jihomoravském kraji - Mgr.
Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233.

Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se v Brně do dějin Dáme na vás. Až do 15. května
můžete podávat své nápady pomocí online formuláře
na www.damenavas.brno.cz. Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do
velkého listopadového finále.
Výzva
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme na vás přináší několik
zásadních změn, ale i stálá pravidla:
- celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč,
- termín pro podávání projektů od 15. 2. do 15. 5. 2019,
- termín pro sběr podpory od 15. 2. do 31. 5. 2019,
- pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet
dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude
hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou
zahrnuty,
- finálové hlasování o projektech bude prodlouženo
o týden od 1. do 29. 11. 2019,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít
osobně za koordinátorkami s předem vyplněným pod
kladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu.
Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte
Zásady participativního rozpočtu nebo alespoň
krátké „devatero“ a seznamte se podrobněji s Výzvou. Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše najdete na webových stránkách
www.damenavas.brno.cz.
Podpora
Důležitá je vaše podpora navrženým projektům prostřednictvím tlačítka “líbí se mi”. Pouze projekty, které
získají dostatečnou podporu 300 „líbí se mi” nebo 30
podpisů na podpisovém archu jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a mají šanci postoupit do
závěrečného finále.
Pro nejčerstvější informace nás sledujte na facebooku
Dáme na vás! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Eva Rosenbergová

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!
POLICISTA

ROZŠIŘUJEME
NÁŠ TÝM

POVOLÁNÍ PRO TOHO,
KOMU NA OSTATNÍCH ZÁLEŽÍ

Ing. Klára Drápalová
koordinátorka participace obyvatel
Magistrát města Brna

PO ZAPRACOVÁNÍ
NÁSTUPNÍ PLAT AŽ 30.440 Kč,
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
OD 75.000 Kč,
STÁTEM GARANTOVANÉ
POVOLÁNÍ, KARIÉRNÍ RŮST,
NADSTANDARDNÍ BENEFITY

Zapište se
v Brně do dějin.
Dáme na vás

STŮJ
NA SPRÁVNÉ
STRANĚ!

damenavas.brno.cz

ODBOR PERSONÁLNÍ

WWW

+420 725 687 622
+420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz
www.policie.cz/nabor

Dáme na vás
Participativní rozpočet

HISTORIE
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Ze života školy
Během pauzy mezi dalším vydáním Listů se na naší
škole udála spousta zajímavých akcí, exkurzí, událostí a her. Vybíráme alespoň některé z mnoha úžasných
chvil prožitých nejen s našimi dětmi ☺

Školní Vánoce
Na začátku adventního času jsme pomáhali rozsvěcet
vánoční stromeček, kde děti z prvního stupně zpívaly
a recitovaly hezké koledy. Tím se odstartoval krásný
vánoční čas, kdy nás navštívil Mikuláš, žáci z osmého
ročníku zazpívali našim seniorům, na prvním stupni
proběhly vánoční projektové dny a vrcholem byl již
tradiční Vánoční jarmark, kde děti zpívali koledy, viděli
jsme vystoupení úžasné krasojezdkyně Elišky a mohli
jsme obdivovat skvělé výrobky našich dětí. Pak už jsme
děti vypustili domů, aby si užily ty pravé Vánoce v kruhu
rodinném.
Charitativní sbírka Život dětem
Před Vánoci jsme se také podíleli na charitativní sbírce
pro organizaci Život dětem. Vybrané peníze pomáhají
rodinám s vážně nemocnými dětmi. Prodejem dárkových předmětů bylo na naší škole vybráno 6 788 Kč.
Máme velkou radost, že jsme mohli přispět na dobré
účely ☺

Lyžařský kurz Olešnice
Vstup do nového roku byl ve znamení skvělého lyžařského kurzu, který se uskutečnil v Olešnici a byli jsme
svědky skvělých lyžařských výkonů a hlavně velkých
pokroků v lyžařských dovednostech našich dětí. Každý
den děti odjížděli z lyžování s úsměvem na tváři a to
byla pro nás instruktory ta největší odměna za společně strávený čas.

ŠKOLA
Naše PROJEKTY:
Naši žáci jsou také aktivní v různých projektech. Jeden
z nich nese název Žáci svému městu a okolí, jehož
hlavním motivem je spolupráce žáků naší školy (konkrétně žáků 4.A pod vedením paní učitelky Jílkové s organizacemi, jejichž činnost je prospěšná a přináší vyšší
hodnotu pro naše spoluobčany. Konkrétně spolupracují děti s Hospicem u svaté Alžběty, mělo by se jednat
o dlouhodobější spolupráci, kdy děti budou v rámci
kroužků vyrábět různé předměty, budou vyšívat a pomáhat tak tímto potřebným.
Dalším velkým projektem je Lepší místo ve škole Brno-Tuřany, kdy se děti zamýšleli nad různými možnostmi, jak vylepšit školu a její okolí. V rámci projektu už se
naučili pracovat v týmu, přemýšlet nad smysluplným
využitím finančních prostředků a účastnit se přednášek
a workshopů. V tuto chvíli projekt běží na plné obrátky,
děti chystají prezentace svých nápadů, od 1. 3. začne
internetové hlasování na webu www.lepsimisto.cz/
lepsi-misto-ve-skole-brno-turany/ a na konci března
nás čeká velké finále před dospělou porotou.

Pravidelně se také účastníme projektu dopravní výchovy EMPÍK, který je určen žákům třetích tříd základních
škol. Cílem projektu je prohloubit u dětí znalosti zákona
o problematice pohybu na pozemních komunikacích.
Navštívili jsme dopravní hřiště na Riviéře a děti se dozvěděli například zásady správného a bezpečného pohybu při chůzi po chodníku i na silnici v případech, kdy
není možné využít chodníku ani krajnice, zásady přecházení vozovky na základě posouzení všech možných
variant podle kritéria bezpečnosti, včetně zákonné povinnosti k užití přechodů, podchodů a nadchodů, dozvěděli se o různých úskalích v silničním provozu, stejně
jako o důležitosti užití reflexních prvků, znalosti dopravních značek, o povinné výbavě kola včetně povinného
nošení přilby a bezpečné jízdě na kole
V následujících týdnech a měsících nás čeká další
spousta událostí, jako je tradiční školní ples, konaný
23. 2. v Sokolovně, na který všechny srdečně zveme.
Dále nás čekají ještě dva lyžařské kurzy, Noc s Andersenem a spousta dalšího! Na vše se moc těšíme :)
Petr Opletal, ředitel ZŠ

KULTURA
Irena Hudcová, malířka z Brněnských
Ivanovic
S Irenkou Hudcovou se známe už několik let. Poznaly
jsme se v době, kdy jsem
pracovala v Zastupitelstvu
města Brna a kde Irenka pracuje dosud na Magistrátu
města Brna jako asistentka
vedoucího sociální sekce.
Později jsem zjistila, že moje
o rok mladší spolužačka Mirka, se kterou jsme chodily na
Měšťanku a společně reprezentovaly školu v Lužánkách
na soutěži první pomoci, je její dcera. Inu, ten svět je
opravdu malý.
Před rokem uspořádaly Irenčiny kolegyně výstavu jejích
obrazů v Řečkovicích a mně došlo, že je veliká škoda, že
tyto krásné malby nejsou prezentovány v naší městské
části. Proběhlo již několik výstav o místních malířích, ale
většina z nich již nežije a v ten moment mi přišlo důležité,
aby vešlo v povědomí i dílo současných umělců žijících
v naší městské části.
A Irenčiny malby nejen z Holáseckých jezer byly jasnou
volbou. Přesně zapadají do konceptu toho, čemu se věnuji. Ochraně přírody a krajiny a proto mě těší, že každý
den se mohu těšit pohledem na její obrázky, které mi visí
doma a že některé z obrazů budete moci vidět i na výstavě probíhající každý čtvrtek od 14. 3. do 27. 6. 2019.
Irenko, jak dlouho bydlíte v Brněnských Ivanovicích?
Letos v listopadu to vlastně bude čtvrt století. Jémine
to uteklo!!!
A vy jste se tu narodila?
Ne, já se narodila v Rumburku v Severních Čechách. Tatínek byl ale od Kyjova a stále ho to táhlo na Moravu. Tak
jsme se v roce 1971 přestěhovali do Brna. Bydleli jsme
v Komárově, a když jsem se vdala, tak jsem se na čas přestěhovala do Bystrce. No a před 25 lety jsme koupili malý
domek tady v Brněnských Ivanovicích.
Co se vám tu líbí? Co tu máte ráda? Co tady postrádáte?
Musím se přiznat, že mně tady moc chybí to množství zeleně, které bylo v Bystrci. Ještě že tu máme Holásecká jezera, a že se našli nadšenci, kteří se o ně starají a fandí jim
jako já. Také musím říci, že tady máme jeden z nejhezčích
kostelů, které znám.
Kdysi jsme se spolu bavily, že máte za domem zahrádku, na které rada pracujete. Máte tam spíš květiny,
nebo je to užitková zahrada?
Půl na zeleninu, o kterou se stará manžel a trochu i já
a půl na kytičky, které přeci nemůžou na žádné zahrádce
chybět.
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Vím, že na mnoha z vašich obrazů jsou květiny. Je
vám vaše zahrada inspirací? Kde čerpáte náměty
pro své obrazy?
Inspiraci mám všude kolem. Také se nechávám inspirovat díly jiných umělců. Sleduji jejich techniku a učím se,
jak nejlépe zvládnou tahy štětcem.
Co malujete nejraději?
Vodu, les a všechno co mě pohladí po duši.
Kdy jste začala s malbou obrazů a co bylo pro Vás
impulzem?
Před pár lety, když jsem uviděla v televizi pořad s paní
Janou Laštovičkovou a její malování na mokré plátno,
jsem si řekla, že navštívím její kurz. Velice mě zaujal
a tak jsem se do toho pustila.
Máte v malířích či v malířkách nějaký vzor? Máte
někoho v oblibě?
Je více malířů, které mám v oblibě, ale za všechny bych
jmenovala Boba Rose, který je průkopníkem techniky
mokrého plátna, a u kterého se učila i paní Laštovičková. Bohužel nedávno prohrál boj s těžkou nemocí, a tak
už nerozšíří řadu svých krásných obrazů.
Jakou máte ráda techniku malby? Je pro vás výzvou
učit se nové věci?
Olej i akryl. Každá má svou krásu. Jelikož jsem v malování naprostý elév, je pro mne vlastně vše nové. Každý
obraz je poznávání dosud nepoznaného.
Jaké jsou Vaše oblíbené barvy?
Co se malby týká, tak všechny. Jako v přírodě, bez žádné se neobejdete, ale možná vede modrá, to je asi tou
vodou.
Co byste doporučila těm, kteří by rádi zkusili malbu
či kresbu, ale mají obavy?
Určitě je dobré navštívit nějaký kurz. Nechat si poradit
a hlavně malovat.
Jste doma obklopena svými obrazy nebo máte obrazy i jiných autorů?
Ano mám doma své obrazy a také obrazy, které jsem
dostala jako dárek od rodiny a přátel.
Znám vás Irenko jako veselého člověka, a člověka,
co dokáže i v těžších životních situacích nevěšet hlavu. Máte nějaké životní poselství, o které byste se
s námi mohla podělit?
Držím se kréda: Život není vždy jednoduchý, ale když
v něm najdeme něco, co nás dokáže pohladit po duši,
nebo dokonce potěší jiné, pak je daleko krásnější.
Irenko, děkuji Vám za rozhovor a přeji ještě mnoho chvil
strávených u obrazů.
Rozhovor s paní Irenou Hudcovou vedla
Hana Stuchlík Kašpaříková.
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KULTURA

Tuřanské náměstí

Pan Fröml – 100 let od narození

Prof. Josef Fröml se narodil 26. 2. 1919 v rodině truhláře Matěje
Frömla v Tuřanech. Již
od dětství miloval letadla, která rád kreslil
a konstruoval jejich létající modely. Na počátku
2. světové války dokonce plánoval s kamarádem Václavem Haňkou
útěk do Anglie k R.A.F.
Zatímco jemu zabránila
v těchto plánech prodělaná tuberkulóza, jeho kamarád do Anglie uprchl, později u R.A.F. i létal a v Anglii také 18. října 1942 padl.
Za války byl nuceně nasazený, což ho potom zřejmě
zachránilo od poválečného odsunu, kterému ovšem
neunikla polovina jeho rodiny. Po válce se oženil a po
studiu, mimo jiné u akademického malíře Františka
Hlavici, obdržel titul profesora kreslení. Nastoupil jako
učitel kreslení na gymnáziu, ale jako praktikujícímu katolíkovi mu nakonec byla práce se studenty zakázána.
Nastoupil tedy do kanceláře, kde až do důchodu pracoval v podnicích Hydroprojekt, Doprastav a Geotest.
Kreslení, malování i práci se dřevem se tedy nakonec
věnoval celý život v soukromí. Nejoblíbenějšími tématy
obrazů zůstávaly především dominanty rodných Tuřan,
zejména kostel Zvěstování Panny Marie, tuřanské kroje,
zahradní květiny a příroda. V mnoha tuřanských domácnostech najdeme obrazy, jichž je autorem. U příležitosti jeho 90. narozenin se mu nakonec rodné Tuřany

Vnučka v kroji

odvděčily velkou výstavou na radnici a vyznamenáním
starosty.
Prof. Josef Fröml zemřel po krátké nemoci 18. 9. 2009
v bohunické nemocnici.
Ivana Kolečková

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Poděkování sponzorům

Eliška Čechová, Michaela Bolečková, Tereza Vašková.

Domov pro seniory Holásecká děkuje za sponzorský
dar panu Michalu Horkému a brněnským fotbalovým
legendám Luboši Kaloudovi a Petru Švancarovi. Jedná
se o výtěžek z aukce dresů na akci Dětský den se Zbrojovkou & fotbalové utkání hvězd.
Oficiální předání daru v hodnotě 50 000 Kč se uskutečnilo ve čtvrtek 18. října 2018. Tento slavnostní okamžik
jsme spojili s besedou pro naše klienty a veřejnost. V jejím průběhu jsme byli seznámeni s historií stadionu za
Lužánkami a s kariérou pozvaných fotbalistů.
Děkujeme všem sponzorům, kteří podporují náš domov, a těšíme se na další spolupráci.

Koledníci ze ZŠ Brno, Měšťanská 21 - Požární ul. č. 1:
Vilém Tikovský, Debora Skálová, Martin Dvořák, Eliška Matulová, Lucie Rubinková, František Slabý, Jan Nečas, Natálie Bartlová, Alena Dvořáková, Miroslava Slabá, Kateřina
Vrbková.

Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka DSH

Koledníci ze ZŠ Brno, Měšťanská 21:
Daminán Petrovský, Jakub Schnierer, Anna Bačinská, Karolína Malcová, Nikola Němcová, Vojtěch Hrtoň,
Štěpán Skýba, Helena Havlíčková, Tereza Friesová, Veronika Poláková, Jiří Polák, Lucie Vondrušková, Natálie
Jochmanová, Helena Havlišová, Gabriela Pospíšilová,
Nikola Bolečková, Kristýna Janíčková, Klára Sekničková,
Marie Štěpánková, Ondřej Munclinger, Aleš Kosík, Patrik Sázavský, Pavel Čandrla, Štěpán Tešnar, Patrik Škvařil,
Lucie Nováková, Eliška Siváková, Anna Pochylá, Kristýna
Marková, Simona Horákovská, Patricie Straková, František
Tichý, Vojtěch Kundera, Petr Vejmělek, Pavel Pospíšil, Jakub Mandík, Vojtěch Tešnar, Barbora Hudečková, Eliška
Odehnalová, Kristýna Malcová, Adéla Kroupová.
Koledníci z jiných škol a školky:
Vendulka Urbančíková, Andělka Urbančíková, Martin
Brázda, Barbora Čechová, Marcela Dvořáková, Štěpán
Vlach, Markéta Tikovská, Natalia Smutná.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v roce 2019

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové
sbírky konané dne 5. 1. 2019 v Tuřanech, Holáskách,
Brněnských Ivanovicích a ve Dvorskách, a to koledníkům
a jejich doprovodu, organizátorům a samozřejmě také
dárcům.
V letošním roce se v naší městské části vybralo celkem
106 452 Kč, což je o 5 543 Kč více než v minulém roce.
Vybíralo se do 19 pokladniček. Celkem koledovalo 73 koledníků – většina z řad žáků naší základní školy, které z velké části zorganizovala bývalá paní ředitelka PhDr. Božena
Küfhaberová, Ph.D., bez její intenzivní organizační práce
a spolupráce s pí uč. Švehlovou a Greplovou by sbírka nebyla tak úspěšná. Mezi koledníky patřily i děti z místních
MŠ a z jiných škol, dále 18 členů dospělého doprovodu.
S ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je
koledování pro koledníky fyzicky náročné, přesto vydrží
koledovat na určených trasách. Charita poskytuje za tuto
námahu všem koledníkům malé dárky.
Koledníky byli tito žáci ZŠ.
Koledníci ze ZŠ Brno, Měšťanská 21 - Dvorecká ulice č. 4:
Darina Smola, Dmytro Smola, Vojtěch Drásal, Laura Jelínková, Aneta Hloušková, Nelli Niedermeierová, Lucie
Dohnalová, Juliana Skýbová, David Sadílek, Filip Kusala,

Doprovod dětí zajišťovali tito paní a pánové:
Markéta Brázdová, Jana Pospíšilová, Petr Vejmělek, Květoslava Urbančíková, Lenka Čechová, Vojta Brázda, Adéla
Čechová, Miroslava Slabá, Marcela Tešnarová, Jana Tikovská, Marie Švehlová, Martin Malec, Božena Küfhaberová,
Hana Zahradníčková, Hana Vondrušková, Gabriela Kroupová, Lenka Kučerová a Jitka Hejtmánková.
Všichni zúčastnění mají velké zásluhy a patří jim ještě
jednou velký dík.
Výtěžek sbírky bude letos v Brně použit na mnoho projektů zaměřených na pomoc pro mentálně a fyzicky postižené a nevyléčitelně nemocné lidi v různých zařízeních
Brněnské Charity.
Výzva:
Každoročně při organizaci sbírky řešíme nedostatek vedoucích skupinek koledníků. Vyzýváme tímto ochotné
občany - dobrovolníky k zapojení do tradiční Tříkrálové
sbírky v příštích letech. Nepotřebujete k tomu nic víc, než
věk nad 15 roků, platný občanský průkaz a obětovat pár
hodin svého volného času. Předem děkujeme za zvážení
tohoto kroku. Znalost Tuřan není nutná, vedoucí skupinky
dostane mapku zvolené trasy a koledníci mohou vyrazit
do terénu. Skupinky se připravují koncem listopadu. Hlásit
se můžete na adrese trikral.sbirka.turany@seznam.cz.
Marie Bolečková, Božena Küfhaberová,
organizátorky Tříkrálové sbírky
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Pietní vzpomínka na Tomáše Krumla
V sobotu 26. ledna 2019 se na tuřanské radnici konala
pietní vzpomínka na plukovníka československého, francouzského a britského letectva Ing. Tomáše Krumla, od
jehož úmrtí uběhlo 25 roků. Vzpomínku inicioval brněnský
RAF klub Emila Bočka, sdružující příbuzné a přátele letců.
Přítomné přivítal starosta pan Radomír Vondra, shromáždění zahájil předseda RAF klubu (Royal Air Force – Britské
Královské letectvo) Ing. Arnošt Šebela. Osobní vzpomínky na Tomáše Krumla přednesl významný tuřanský rodák,
brigádní generál Emil Boček, který oslaví 25. února své
96. narozeniny. Hlavní projev vzpomínkové akce měl Ing.
Miroslav Kopecký, který k výročí úmrtí Tomáše Krumla
zpracoval pamětní tisk, obsahující podrobná fakta o jeho
životním zápase. Závěrem vzpomenul na svého přítele Miloš Weidenhöfer, bývalý učitel v Tuřanech. Přítomny byly
obě dcery Tomáše Krumla, paní Jiřina Kolářová a Iva Fajtová s manželem, obě s vnuky.

K důstojnosti akce přispěla účast zástupců Univerzity
obrany a uniformovaných členů Klubu vojenské historie,
kteří v předsálí uspořádali výstavku vybavení čs. armády.
Její součástí byly fotografie Tomáše Krumla, československých letců a sádrový podklad pamětní desky od akad.
sochaře Josefa Šafaříka. Slavnost se konala pod vlajkami
Československa a Velké Británie.

Na podnět Emila Bočka byla položena kytice na hrob
plukovníka Tomáše Krumla, jeho manželky a rodičů. Přítomní uctili návštěvou též hrob pplk. Leopolda Šroma,
hrobů s pamětními deskami padlých letců Jaroslava Rolence a Josefa Drčky a hrob armádního generála Ludvíka
Krejčího.
Jan Kruml

Životní dráha letce Tomáše Krumla
Životní dráha letce začala pro Tomáše Krumla na vojenské
prezenční službě přijetím ve Vojenském leteckém učilišti
v Prostějově, posléze na Vojenské akademii v Hranicích.
Po obsazení vlasti nacisty byla mu zřejmá jeho povinnost
bojovat o její svobodu v zahraniční armádě. Již 15. května 1939 přešel přes hranici do Polska a lodí byl přepraven
do Francie. Tam zahájil svou vojenskou činnost v cizinecké legii, v alžírském Sidi Bel Abbès. Naši letci se dostali
k bojovým jednotkám teprve po vypuknutí války. Válečné
boje začaly až německým přepadením Belgie a Francie
10. května 1940 a skončily porážkou a kapitulací Francie
22. června. Tomáš Kruml vykonal ve Francii 52 letů, z toho
12 bojových, a podílel se na sestřelení 1 letounu.
Pokračování v boji bylo možné z Velké Británie. Proto se
naši letci přepravili lodí z marocké Casablanky 8. července do britského Cardiffu. Přijal je sběrný tábor čs. armády v Cholmondeley Parku. Tomáš Kruml byl začleněn do
312. čs. stíhací perutě, která z letiště Speke chránila v Bitvě
o Británii město Liverpool. S touto perutí vykonal operační
lety z letišť v Penrhos, v Jurby na ostrově Man, v Kenley,
v Martlesham Heath, v Turnhouse, v Fairwood Common
a v Angle. Zde dokončil svůj první operační cyklus, v němž
nalétal 340 hodin, z toho 240 hodin bylo bojových.
Velitelství RAF se rozhodlo využít zkušeností Tomáše
Krumla k výcviku nových pilotů. Dne 27. února 1942 byl
jmenován velitelem letky ve výcvikové jednotce (56. OTU)
v Sutton Bridge. Zde úspěšně vycvičil 97 pilotů zemí
Commonwealthu. Na tuto činnost velmi rád vzpomínal.
Chtěl se však opět zapojit do bojových jednotek. Proto
byl dne 16. října 1942 přemístěn k britské 66. stíhací peruti, později k britské 131. stíhací peruti. Na vlastní žádost
byl 23. února 1943 přemístěn k britské 122. stíhací peruti,
ke slavné „City of Bombay“, na základnu RAF Eastchurch,
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Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách

poté na letiště Bognor Regis a později na Kingsnorth. Zde
ukončil 25. srpna 1943 svůj druhý operační turnus, v němž
vykonal 101 bojových letů.
Dne 1. září 1943 byl přeřazen na Inspektorát čs. letectva
v Londýně a na velitelství stíhacího letectva. Stal se zpravodajským důstojníkem. Dne 5. července 1944 byl povolán na britské ministerstvo letectva (Air Ministry) jako
vedoucí čs. skupiny, s úkolem připravovat výcvik pilotů
ve svobodné ČSR. Zde studoval vojenskou taktiku, včetně tajných dokumentů, testoval letouny, také supertajný
britský proudový letoun Gloster Meteor Mk.II. Byl velmi
hrdý na naprostou důvěru, kterou mu britské velení projevovalo. Službu u britské stíhací správy ukončil 16. července 1945 a byl přidělen na československé ministerstvo
národní obrany (MNO).
Jeho stáž na Air Ministry mu poskytla mimořádné studijní
a odborné znalosti, které mohl uplatnit ve své vlasti. Do
ní se vrátil 19. července 1945. Byl jmenován přednostou
výcvikové skupiny 1. oddělení na hlavním štábu MNO.
Do hodnosti plukovníka byl povýšen 1. března 1948. Při
poúnorových čistkách musel MNO opustit. Jako uznávaný letecký expert byl však přidělen na vojenské učiliště
k výuce letecké taktiky, a posléze na Vojenskou technickou akademii v Brně, - ale bez nároku na povýšení. Jeho
studenti si však jeho znalostí a zkušeností vážili. Během
výkonu svého povolání stihl vystudovat techniku a v roce
1963 byl promován inženýrem. Do důchodu odešel 1. října 1967 v hodnosti plukovníka. Nicméně v roce 1968 přijal roční nabídku vyučovat na vojenské škole v Káhiře.
Měl silný vztah ke svému rodišti. Na zahradě v Rejích si
postavil chatku, kde odpočíval. Měl skromnou, mlčenlivou, poctivou povahu. Pro svůj charakter byl svými spolubojovníky a přáteli ctěn a vážen. Ve své vojenské činnosti
docílil mimořádné výsledky, za něž získal řadu vyznamenání. Zemřel ve svých 83 letech. Na jeho rodném domě
v Holáskách Na návsi č.p. 28 byla umístěna jeho pamětní
deska. Čest jeho památce.
Jan Kruml

Lokalita Vinohrad - regulační plán (RP)
Dne 22. ledna se konalo na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu měta Brna (OÚPR) další
„Opakované společné jednání o Návrhu regulačního
plánu V aleji, k. ú. Holásky”. OÚPR svolal toto jednání
„z procesní opatrnosti“, protože „Opakované společné
jednání” v červnu 2018 neproběhlo po formální stránce
řádně, neboť návrh nebyl projednán s tzv. „oprávněnými investory“ (ČEPRO, MERO ČR, MND, GasNet, Povodí Moravy, NET4GAS, VAS, ČEPS, České dráhy, E.ON
Distribuce). Po věcné stránce zůstává Návrh RP beze
změny a je publikován na adrese https://www.brno.
cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upd/porizovane-podrobnejsi-upd/
regulacni-plan-v-aleji-ku-holasky/navrh-rp-v-aleji/
navrh-rp-pro-opakovane-spol-jednani/.
Po zpracování případně zapracování připomínek
(oprávněných investorů, občanů, Městské části), proběhne veřejné projednání. Návrh RP bude poté zaslán
dotčeným orgánům k potvrzení, že nedošlo k nepřijatelným tudíž neodsouhlasitelným změnám. Konečně
bude Návrh RP předložen orgánům Města Brna ke
schválení. Optimistický předpoklad schválení RP je
podzim 2019.
Lokalita U Potoka
V současnosti projektová firma HiProject s.r.o. pracuje na projektové dokumentaci pro územní řízení, stavební a realizační dokumentaci pro výstavbu technické
a dopravní infrastruktury v lokalitě. Ruku v ruce s tím
architektonická kancelář P.P. Architects s.r.o. pracuje na
projektové dokumentaci Domu s pečovatelskou službou (DPS), bytových domů a mateřské školy.
Na lednových pracovních jednáních tuřanských zástupců na Bytovém odboru MMB se podařilo dohodnout
řešení nedostatku parkovacích míst, což při jednání
s naším starostou podpořil i náměstek Pospíšil, a to vybudováním podzemních parkovacích stání pod celým
DPS v dostatečném počtu i s rezevou pro návštěvníky
plánované společenské místnosti v DPS.
Velkým problémem zůstává řešení dešťových vod, jejichž odvádění do Ivanovického potoka brání Povodí
Moravy a řešení vsakováním pravděpodobně nebude
dostačující. Ivanovický potok je při vydatnějších deštích
zcela zaplňován dešťovými vodami sváděnými z Líšně
i Vinohrad přes retenční nádrž ve Slatině. Tato nádrž
však neplní svou funkci regulovat přívalové vody údajně kvůli hnízdění chráněné čejky chocholaté. Podle
našich informací se chystá vypracování studie, která by
komplexně řešila vodohospodářské podmínky všech
těchto lokalit. Teprve poté bude možno dále jednat
o svedení dešťových vod do Ivanovického potoka. Vypracování studie bohužel může odsunout realizaci o 1
až 2 roky.
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Holásecká jezera
Společný „výrobní výbor“ k projednání dalšího postupu revitalizace jezer plánovaný původně na 12. prosince 2018, proběhne na Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství (OVLHZ) Magistrátu města
Brna 19. února 2019.
S projektem revitalizace i s jeho vysokou finanční náročností byla seznámena i primátorka města Brna.
Podle informací Ing. Kostkové z OVLHZ byla studie poskytnuta Agentuře ochrany přírody a krajiny, která by se
měla zabývat realizovatelností revitalizace.
Uvažuje se o etapizaci revitalizace do 7 let a o financování
i z „národních zdrojů“.

V současné fázi, podle našeho názoru převládají negativní tendence, tzn. minimalizovat počet odbahněných
jezer pouze na polovinu a navíc několik jezer zrušením
jednotlivých přehrazení spojit v jedno velké. Zpracovatel
biologického hodnocení měl vyhodnotit dopady revitalizace na celý ekosystém Holáseckých jezer. Místo toho
ochotně převzal tendenci, která se objevila na červnovém
výboru a navrhl odbahnění pouze pěti z deseti jezer. Toto
polovičaté řešení smysl revitalizace degraduje a je v rozporu s původním záměrem i názory Městské části a jejich
občanů.
Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská

Kulturně společenské centrum MČ Brno-Tuřany a spolek

vyzývají všechny občany, kteří se zabývají pečením
perníčků, aby se zapojili do připravované výstavy

KRÁSA A VŮNĚ PERNÍKU
Výstava potrvá od
listopadu 2019 do března 2020
Hlavním tématem budou vánoce
Zapojit se může každý, na ichicha@seznam.cz, nebo
tel.777 65 66 47, kde budou sděleny podrobnosti

POZVÁNKA
Zveme všechny hráče, členy a příznivce Sportovního klubu Tuřany
na výroční členskou schůzi, která se koná v neděli 24. 3. 2019
od 15.00 hodin v restauraci FAKO.
Těšíme se na Vaši účast
výbor Sportovního klubu

SPORT

Tuřanští judisté opět úspěšní!

Na tradičním Líšenském poháru si vedli úspěšně mladí
judisté z TJ Sokol Tuřany. Nejlepšího výsledku dosáhl
do 38 kg Róbert Šivec, který obsadil druhé místo. Na
třetích pak do 28 kg Andrej Klimeš, do 32 kg Vítek Votava a Lukáš Foltýn do 53 kg. Na posledních závodech
loňské sezóny v Kosticích Andrej Klimeš obsadil opět
třetí místo. Na svých prvních závodech stejného umístění dosáhl i Ondra Odehnal do 36 kg.
Jiří Cinádr

Tělovýchovná jednota Holásky z.s.
Od jara 2018 jsme se z důvodů velkého pracovního vytížení a snahy nového vedení TJ řešit problémy v rámci
naší jednoty neozvali. Naše diskrétnost byla brána jako
naše nekorektnost a slabost a byla živnou půdou pro
nejrůznější spekulace a pomluvy. Při kontrole hospodaření minulého vedení byly zjištěny závažné nedostatky,
které se nám už částečně podařilo napravit, ostatní se
snažíme vyřešit i přes odpor řady členů a jinak zainteresovaných osob. Byla vyčíslena škoda, kterou minulé
vedení TJ odmítá a obě strany žádají prošetření příslušnými orgány. Pro toho, kdo sleduje dění v naší TJ, doporučuji si pro osvěžení paměti přečíst články v Listech
č. 4, 5 z roku 2017 a č. 1,3 z roku 2018.
Podrobné informace o stolním tenisu najdete na internetu. Stačí do vyhledávače zadat STIS a najdete vše
přehledně a podrobně. O každém hráči, týmu i oddílu, a to i směrem do minulosti. Považuji za důležité
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vyzdvihnout velký úspěch našeho dorostence Martina
Slavíčka. Na krajských přeborech jednotlivců obsadil
ve dvojhře druhé místo a ve čtyřhře se svým partnerem
zvítězil. Toto je největší individuální úspěch v historii
stolního tenisu naší TJ. Proti tomu jde klesající úroveň
našich žáků, ani sázka na profesionální trenérku nevyšla. Pokud starší hráči nepochopí, že bez mládeže to
nepůjde, moc růžově to nevidím. Dokonce ani finanční
motivace za trénování žáků nezabrala. Je to velká škoda. Doufám, že po uklidnění situace v oddíle stolního
tenisu se to zlepší.
Pozitivní je naopak velký zájem o cvičení rodičů a dětí.
Přidali jsme pro ně kapacitu sálu v pondělí dopoledne.
S tenisty jsme se dohodli na ukončení smlouvy, ale oni
si to rozmysleli a chtějí zůstat. Měli jsme plány na využití
hřiště. Nohejbalisti z Modřic už plánovali u nás tréninky mládeže i mužů-mistrů světa. Dokonce se do naší
TJ přihlásili fotbalisti a chtějí hrát pod naší jednotou.
Jedná se většinou o cizince, kteří dlouhodobě pracují
a bydlí v Brně, kteří prozatímně hrají porůznu v různých
venkovských oddílech a rádi by hráli společně pod jednou hlavičkou. Proto vznikl nový projekt fotbalového
oddílu TJ Holásky, na který lze získat jak sponzorské peníze, tak i dotace.
Provoz sauny, restaurace, posilovny, stolního tenisu je
beze změn. Akce v sále a předsálí je možno domlouvat
přímo s vedením restaurace, ale je nutné schválení vedení TJ. 2. února 2019 proběhl dětský Maškarní bál a je
třeba poděkovat úřadu městské části Brno-Tuřany za finanční podporu této akce a hračky do tomboly. Dostali
jsme i dotace na provoz z MČ Brno-Tuřany a Magistrátu
města Brna.
Přestože je stále těžké získávat dotace, obdrželi jsme
od kraje dotaci, ale jenom ve výši 200 000 Kč. Bohužel
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povinnost 300 000 Kč na dofinancování, v kombinaci se
závazným stanoviskem památkářů, rozhodla o odložení
dokončení opravy střechy, a proto dotace nebyla čerpána. Investice do zateplení stropu nad jevištěm a dveří
do garáže byla realizována. Výhodnější tarify za energie nám přinesou úsporu větší než 100 000 Kč ročně.
Proti tomu jde ale nedostatek vody ve studni a spálené
čerpadlo… Největším problémem je podemletá kanalizace vodou z chodníku. Stálé množství vody v prověšeném potrubí bude řešeno výkopem a následnou
opravou. Oprava bude realizována ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi. Doufám, že to bude koncem
března.
Další investice jsou potřeba hlavně v sauně. Na prvním
místě nová potírna a bazén. Starý bazén protékal (až
2m3 vody denně) a z důvodů špatného odtoku bylo
nutno ke konci vypouštění použít čerpadlo. Přestože na
účtě máme historicky rekordní částku peněz, potřebná
částka na opravy je podstatně vyšší a bez dotací se neobejdeme. V současné době je to řešeno dalším bazénem v bazénu a čerpání vody čerpadlem. Spokojenost
návštěvníků není ani s plastovými schody, ale jiná možnost vzhledem k zjištění závad až v průběhu sezóny
nebyla.
V tomto období zjišťujeme, jak nám chybí prohospodařené finance minulého vedení TJ. Věříme ale, že vytrvalostí s péčí řádného hospodáře a podporou všech
rozumně smýšlejících členů TJ dokážeme tento handicap napravit a dáme věci do pořádku.
Josef Pospíšil, předseda TJ

Třídění odpadu
Nejste si u některých odpadků jistí, kam patří a zda je
vůbec lze třídit?
PAPÍR
Plata od vajec - Technologicky nevadí, že byl papír již
recyklován.
Papír poplastovaný z jedné strany - Při rozvláknění se
papír a fólie oddělí.
Kartony polepené izolepou - Při recyklaci lze izolepu
od papíru oddělit.
PLASTY
Plastové obaly se zbytky potravin – Drobné znečištění nevadí. Větší znečištění, zvláště mastnota, však recyklaci komplikuje.
Plastové lahve s etiketami z PVC – PVC znehodnocuje plast pro recyklaci. Je třeba potisk z PVC odstranit, láhev dát do kontejneru na plast a potisk z PVC do
směsného odpadu.
Plasty polepené papírem – Papírové štítky při recyklaci nevadí a technologicky je lze oddělit.
Polystyren – Lze jej recyklovat. Do plastu nepatří jen
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polystyren znečištěný omítkou.
Plastové obaly od kosmetiky – Nejedná se o nebezpečný odpad. Lze jej recyklovat.
TEXTIL
Hadry – Do kontejnerů na oblečení hadry sice nepatří,
ale i roztrhaný textil je recyklovatelný. Lze z něj vyrobit
třeba netkanou textilii.
Obuv – Použitelnou obuv lze vyhodit do kontejnerů na
oblečení, jinak do směsného odpadu.
SMĚSNÝ ODPAD
Molitan – Nedá se recyklovat.
Novodurové trubky a výrobky z PVC – Nelze je recyklovat. V menším množství do směsného odpadu, ve
větším do sběrného dvora.
Laminátový a voskovaný papír – Nedá se recyklovat.
Účtenky z termopapíru – Jsou nevhodné k recyklaci
z důvodu obsahu bisfenolů.
Fotografie a pohlednice – Nelze je efektivně rozvláknit. Staré pohlednice bez lesklé fotografie lze vyhodit
do kontejnerů na papír.
Tonery a inkousty do tiskáren – Nejedná se o nebezpečný odpad. Nelze je recyklovat, ale lze je úspěšně
repasovat.
Zrcadla – Zrcadla, stejně jako jiná pokovená skla, nelze
recyklovat společně s obyčejným sklem.
Zbytky kosmetiky – V menším množství do směsného
odpadu, ve větším do sběrného dvora. Plastové obaly
lze vytřídit.
Větší množství zbytků masa a kostí – Nevhodné je
kompostování kvůli možnosti šíření choroboplodných
zárodků.
SBĚRNÝ DVůR
Plast se zbytky čistidel a nebezpečných látek – Jedná se o nebezpečný odpad, takové obaly do kontejneru na plast nepatří.
Kovová víčka a těsnění – Gumová či plastová těsnění
nejsou recyklaci na překážku.
Vyjetý olej – Jedná se o nebezpečný odpad a je nutno
jej odborně likvidovat (riziko znečištění půdy, vody…).
Fritovací olej – Rostlinné oleje se dají přečistit a znovu
využít.
KOMPOST
Použité kapesníčky – Špinavý papír tvořený krátkými
vlákny se nedá recyklovat, lze jej však kompostovat.
Mokrý, znečištěný nebo zamaštěný papír – Nedá se
recyklovat, ale lze jej přeměnit na hnojivo.
Zbytky vařené zeleniny – Vařenou zeleninu lze bez
obav kompostovat.
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WORKSHOP 2019
„Policistou na zkoušku“

21.06., 20.09., 11.10.
areál SKP Kometa,
Bauerova 5, Brno

Chceš se stát naším kolegou na
jeden den? Vyzkoušíš si pod
dohledem policistů vybrané
policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud
Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do
služebního poměru a vyhraj exkurzi
na speciální policejní útvary.
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ODBOR PERSONÁLNÍ

KA
IČ
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T

Třetí ročník oblíbené rošády je tu. Nebaví vás už stále stejní Mendlové, Janáčci, prvorepublikové kavárny
a funkcionalistické vily? Pojďte s kůží na trh a ukažte
všem, na co myslíte, když říkáte MOJE BRNO. Staňte se
na jeden den průvodcem ve vlastním městě a povoďte
si ostatní svou jedinečnou trasou.
Netradiční formát turistických komentovaných procházek si v Brně získává stále větší oblibu.
V prvním ročníku jsme mohli realizovat 3 trasy, ve druhém už jich bylo 7. Některé se musely dokonce opakovat, jinak bychom riskovali, že neuspokojený dav vezme
TIC útokem. Kolik průvodců z ulice objevíme letos?
Jak na to?
Vymyslete svoji originální průvodcovskou trasu a připravte si výklad. Originalitě ani kreativitě se meze
nekladou a neobvyklé pojetí spíš zaujme veřejnost.
Zvažte délku a fyzickou náročnost, ideální je procházka
kolem dvou hodin. Opatřete svou procházku osobitým
jménem, doplňte ilustrační foto a vše do 11. března
doplňte do přihlašovacího formuláře na www.tic.je/
mojebrno. Od 13. do 27. března proběhne veřejné hlasování na našem facebooku TIC BRNO a jestli uspějete,
27. dubna se na jeden den stanete naším exkluzivním

průvodcem. Pomůžeme vám s organizací i propagací
a dokonce i odměnu dostanete stejnou jako profesionálové z Asociace průvodců ČR. Pokud byste se u nich
chtěli inspirovat nebo přímo okoukat tipy a triky, v zkoušejte některou z našich původních procházek.
Nabídku najdete na www.ticbrno.cz/prochazky.

C

+420 725 687 622
+420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz
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Kadeřnictví
dámské po–pá 8–19 hodin
pánské po 13–19 hodin
pá 13–19 hodin

PLATÍ OD 1. 5. 2019

po 13–19 hodin
čt 10–16 hodin

kosmetika - pedikúra - manikúra
na objednávku tel.: 605 541 837

permanentí make-up
na objednávku tel.: 777 086 915
Tuřanská 55, Brno-Tuřany

TEL.: 545 219 094 MOB.: 606 882 314

MALBY 14 Kč/m2 / NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, TAPETOVÁNÍ aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA 250 Kč
Tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz
Školní jídelna Holzova 1, Brno přijme vyučenou
kuchařku a pomocnou kuchařku na zkrácený úvazek.
Tel. 733 531 870
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Obchodní společnost se sídlem Kaštanová 34,
Brněnské Ivanovice (provoz Po-Pá 7-17h) nabízí
dlouhodobou spolupráci na pozicích:

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

• Úklid kanceláří a skladu (DPP)

o 2x týdně cca 5hodin
o Čas flexibilní, vhodné pro aktivní
seniory, studenty
o Více info na tel. 603 142 101

• Brigáda ve skladu (DPP)

o Libovolný počet hodin, flexibilní
pracovní doba
o Nenáročná manuální práce
o Více info na tel. 603 193 870

Více na www.renault-brno.cz
v sekci Volná místa

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA
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