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Ze starostova šuplíku
Mnozí z vás si již zvykli, že na jaře pořádáme 
řadu kulturních akcí. Ani letos tomu nebude 
jinak. Tentokrát začínáme divadelním před-
stavením, následuje koncert kapely Tyršova 
společnost pořádaný k  30. výročí založení 
původně tuřanské kapely. Dětem jsme tra-
dičně připravili dětský den v areálu sokolov-
ny. V červnu se vás pokusíme naladit na letní 
dovolenou cestopisnou přednáškou s ochut-
návkou exotického ovoce. O  prázdninách 
bude na nádvoří radnice připraveno promítá-
ní letního kina (program kina najdete v červ-
novém vydání Listů). Kulturní akce pak završí 
pátý ročník Slavností tuřanského zelí. Snad již 
mohu prozradit, že v rámci slavností jsme pro 
vás připravili vystoupení cimbálové muziky 
a kapely Děda Mládek Illegal Band.
I pro letošní rok se nám podařilo zajistit opra-
vy chodníků v  naší městské části. Opravo-
vat se budou chodníky na ulicích Kaštanová 
a  Pastevní. Rekonstrukci opět organizují a  fi-
nancují Brněnské komunikace,  a.  s. Přesný 
termín oprav ještě není známý. Občany uve-
dených ulic budeme o  zahájení stavebních 
prací včas informovat.
V  létě plánujeme opravit střechu kaple v Br-
něnských Ivanovicích, na kterou se nám po-
dařilo získat dotaci z města Brna. Momentálně 
probíhá výběrové řízení na dodavatele. Při-
pravujeme i  rekonstrukci Napoleonových 
schodů, kterou budeme realizovat pravděpo-
dobně až v příštím roce.
V současné době máme vysoutěženou doda-
vatelskou firmu pro kompletní rekonstrukci 
dětského hřiště při ulici Moravská. Jedná se 
o rozsáhlý projekt, který by měl být hotový do 
konce měsíce července. Osobně si myslím, že 
se děti i rodiče mají na co těšit. Podobný pro-
jekt s  předpokládanou realizací v  roce 2020 
připravujeme pro hřiště na ulici Malínská.
Začátkem dubna jsme uspořádali na radnici 
besedu k rozvoji všem dobře známé, ale dlou-
hodobě zanedbané lokality Lesíčka v Brněn-
ských Ivanovicích. Byla prezentována základní 
studie revitalizace. Naprostá většina účastníků 
diskuzního večera se shodla na potřebě úprav 
v Lesíčku, které však musí být šetrné k okolní 
přírodě.

Radomír Vondra, starosta

PŘIPRAVUJEME:
Kulturní akce 2019

21. května 2019
Divadelní představení
„Úžasná svatba“

31. května 2019
Koncert kapely Tyršova společnost

1. června 2019
Dětský den

11. června 2019
Cestopisná přednáška 
s ochutnávkou exotického ovoce

Srpen 2019
Promítání letního kina

21. září 2019
Slavnosti tuřanského zelí

Nový obecní rozhlas
Aktualitou letošního jara je beze-
sporu připravovaná rekonstrukce 
obecního rozhlasu. Současný sys-
tém je již zastaralý a  náročný na 
údržbu. Řada občanů si často stě-
žovala na špatnou srozumitelnost. 
Vzhledem k tomu, že rozhlas slouží 
hlavně jako varovný systém, je jeho 
rekonstrukce naprostou nutností. 
Kompletní výměna hlásičů a  jejich 
doplnění proběhne do konce roku 
2019. Financování obnovy rozhla-
su se podařilo zajistit z evropských 
dotačních fondů a naše radnice tak 
ušetří nemalou finanční částku.
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany

Rada na 8. schůzi dne 4. 2. 2019:
- schválila nabídku na zpracování projektové dokumen-
tace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele na 
kompletní výměnu střechy na budově základní školy na 
ulici Požární za celkovou cenu 49 500 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o  provedení reklamy se 
společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., jejímž před-
mětem je propagace společnosti na akci „Den dětí 
2019“ konané dne 1. 6. 2019,
- schválila nabídku společnosti VEZEKO, s. r. o., na re-
alizaci veřejné zakázky „dodání přívěsného vozíku pro 
pracovní četu“ za cenu 39 396 Kč,
- schválila nabídku Gardentech, s. r. o., na realizaci ve-
řejné zakázky „nákup traktoru pro pracovní četu“ za 
cenu 178 060 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „prove-
dení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
na výstavbu stezky pro pěší a cyklisty Tuřany-Dvorska“ 
za cenu 372 680 Kč.
 
Rada na 9. schůzi dne 18. 2. 2019:
- schválila nabídku společnosti ADACH, spol. s r. o., na 
výměnu střechy na zahradním domku v zahradě mateř-
ské školy na ulici V Aleji za cenu 41 900 Kč,
- schválila nabídku společnosti TPS PROJEKT, s. r. o., na 
zpracování projektové dokumentace pro výběr zhoto-
vitele a  pro provádění stavby MŠ Zapletalova, výmě-
na kotle, úprava rozvodů plynu, elektroinstalace, vody 
a odkanalizování strojovny ve výši 52 635 Kč,
- schválila nabídku H.K.U., spol. s r. o., na realizaci veřej-
né zakázky „zřízení zpevněné plochy u  sportovní haly 
v Tuřanech“ za cenu 148 632 Kč.
 
Rada na 10. schůzi dne 25. 2. 2019:
- odvolala z funkce vedoucí Odboru stavebního a tech-
nického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Jitku Gallovou s  účin-
ností od 1. 3. 2019 a  jmenovala ji do funkce vedoucí 
Odboru všeobecného ÚMČ Brno-Tuřany na základě 
výsledku výběrového řízení.

Rada na 11. schůzi dne 4. 3. 2019:
- schválila nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s. r. o., 
Brno, na zpracování studie rekonstrukce dětského hřiš-
tě při ulici Moravské ve výši 36 300 Kč,
- schválila cenovou nabídku na zpracování územní stu-
die veřejného prostranství, dopravní a technické infra-
struktury v lokalitě Moravská, podél návrhových ploch 
pro výstavbu, vymezených platným územním plánem 
ve výši 29 040 Kč,
- pověřila členy Zastupitelstva městské části Brno-Tuřa-
ny Bc. Michala Krátkého a Mgr. Pavla Šnajdra, Ph.D., při-
jímáním prohlášení o uzavření manželství snoubenců.

Rada na 12. schůzi dne 18. 3. 2019:
- souhlasila se zapojením Základní škola Brno, Měšťan-
ská 21 a mateřských škol v naší MČ do projektu „Podpo-
ra předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“,

- schválila aktualizovaný rozsah místních komunikací 
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní vý-
znam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a  náledí a  uložila úřadu vyznačit neudržované 
úseky do aplikace dle pokynů OD MMB,
- požaduje dopravní značení v projektové dokumentaci 
„Rekonstrukce účelové komunikace Petlákova  – Jaho-
dová“ upravit tak, aby dopravní řešení ulice Jahodové 
v  úseku účelová komunikace - Tuřanská zůstalo beze 
změny a všechna vozidla z průmyslové části Jahodové 
byla vedena pouze směrem na ul. Tuřanka,
- souhlasila s  regulací používání zábavní pyrotechniky 
obecně závaznou vyhláškou,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „za-
stavující studie prodloužení ulice Šípková“ za cenu 
119 790 Kč.

Rada na 13. schůzi dne 1. 4. 2019:
- jmenovala do funkce vedoucí Odboru stavebního 
a technického ÚMČ Brno-Tuřany Ing. Jolanu Klajsnero-
vou s účinností od 1. 4. 2019,
- schválila nabídku FLORA SERVIS, s.  r. o., na realizaci 
veřejné zakázky „Dodání herního prvku do Májového 
parku“ za cenu 111 308 Kč,
- schválila nabídku Kaisler,  s.  r. o., na realizaci veřejné 
zakázky „Náhradní výsadba stromů v  k.ú. Holásky“ za 
cenu 26 378 Kč,
- schválila nabídku FISTAV, spol. s r. o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava pěšího propojení Ivanovický po-
tok  – polní cesta v  prodloužení Sladovnické“ za cenu 
176 109 Kč.

Zastupitelstvo na 3. zasedání dne 28. 2. 2019:
- vzalo na vědomí Územní studii: „Návrh využití zahrád-
kářských lokalit na území města Brna“,
- vzalo na vědomí aktuální stav zpracování projektu „Re-
vitalizace Holáseckých jezer“ předložený projektovou 
společností GEOtest na výrobním výboru konaném dne 
19. 2. 2019 na OVLHZ MMB, vzalo na vědomí závěry jed-
nání výboru ohledně dalšího postupu přípravy projektu, 
tzn. kromě předloženého řešení (odbahnění pěti z dese-
ti Holáseckých jezer) připravit druhou variantu revitali-
zace (odbahnění sedmi z deseti jezer) a trvá na záměru 
odbahnění všech jezer s  výjimkou Kašpárkova jezera 
způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí,
- požádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ji-
homoravského kraje z dotačního programu „Individuál-
ní dotace JMK 2019“ ve výši 80 000 Kč na akci Slavnosti 
tuřanského zelí,
- požádá o  účelovou dotaci z  rozpočtu Jihomoravské-
ho kraje z dotačního programu „Podpora rozvoje v ob-
lasti kultury a  památkové péče v  roce 2019“ ve výši 
250 000 Kč na opravu kaple v Brněnských Ivanovicích,
- schválilo nové názvy ulic - Navaříkova, Generála Ludví-
ka Krejčího, Oldřicha Jambory, Melicharova, Kinclova, 
U Radaru, Ke Špici a Frömlova.

Více na www.turany.cz
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Vítání nových občánků

V sobotu 27. října 2018 a v sobotu 6. dubna 2019 ožila 
zasedací síň naší radnice přítomností malých oslaven-
ců, jejich rodičů a dalších hostů. Přivítal je pan Radomír 
Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany. Přivítány 
byly tyto děti:

27. 10. 2018
Jakub Bednář, Matyáš Bořil, Viktorie Jančíková, Tomáš 
Kříž, Karolína Lamačová, Stela Magurová, Ferdinand 
Malena, Oskar Jiří Materna, Lukáš Míšenský, Tereza 
Molíková, Dominik Nevídal, Radek Paulík, Liliana Ro-
govská, Jakub Sochor, Adéla Vodáková.

6. 4. 2019
Maxmilián Boháč, Matěj Hanuška, Klára Kôrová, Ond-
řej Mareček, Kayla dos Santos, Beáta Sochová, Eliška 
Šiprová, Jasmína Valterová.

Slavnostní program tradičně zpestřily děti z  mateř-
ské školy Holásecká a V Aleji. Poděkování za příjemný 
průběh této akce patří také učitelkám mateřských škol 
a členkám sociální komise.

Blanka Gärtnerová, matrikářka

Seniorská obálka

Seniorská obálka je projekt, který má za cíl pomoci 
občanům města v seniorském věku.
Jedná se o tiskopis, určený zejména osaměle žijícím 
lidem vyššího věku, využívat ho mohou ale i  ti, kteří 
sdílí domácnost s  někým dalším. Tiskopis obsahuje 
kolonky, do nichž senior vyplní údaje o  svém zdra-
votním stavu, alergiích, užívaných lécích, předchozích 
hospitalizacích nebo kontakty na osoby blízké. Tisko-
pis je v plastovém obalu s klipsem a magnetem, kte-
rý umožňuje jeho viditelné umístění např. na lednici, 
nebo u vchodových dveří.
Tímto je usnadněna práce záchranným složkám 
a  urychluje poskytnutí adekvátní pomoci lidem ze-
jména v případech, kdy sami nedokáží podrobné in-
formace předat.
Projekt vznikl ve spolupráci odborníků z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje, Zdravotnické záchranné služby Jiho-
moravského kraje, příspěvkové organizace a  tísňové 
služby Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s.
Tiskopis je zdarma a je možno jej stáhnout v elektro-
nické podobě na stránkách www.brno.cz.
Seniorskou obálku je dále možné osobně vyzvednout 
na ÚMČ Brno-Tuřany, sociální referát, Tuřanské nám. 1 
v úředních hodinách.

Miroslava Šnajdrová
Předsedkyně Komise sociální a zdravotní

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu na území České re-
publiky upravuje zákon č.  62/2003 Sb., o  volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území 
ČR konat
v pátek 24. kětna 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; 
Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; 
Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Pope-
lova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; 
Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; 
U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; 
Zezulova 1-43,45 do konce, Brněnské Ivanovice číslo 
evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 251E, 289E, 376E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; 
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Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodlou-
žená; Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Ti-
šině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná
Okrsek č.  24003, volební místnost: ÚMČ Tuř. nám. 1, 
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,1
5,16,18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlic-
ká; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; 
Režná; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 
5-13; Tuřanské nám.; Východní; Tuřany číslo evidenční 
55E, 58E, 83E, 108E, 8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost: ÚMČ Tuř. nám. 1, 
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17  – 57 do 
konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; 
Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; 
Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šíp-
ková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice 
1. května; Vítězná; Zezulova 44; Tuřany číslo evidenční 
12E, 64E, 107E,154E, 167E
Okrsek č. 24005, volební místnost: MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova

Informace pro voliče – občany České republiky
Právo volit při volbách do Evropského parlamentu (dále 
jen „volby do EP“) má každý občan ČR, který alespoň ve 
druhý den voleb do EP, tj. 25. května 2019, dosáhl věku 
18  let, nevznikla u  něj překážka ve výkonu volebního 
práva, tj.  zákonem stanovené omezení osobní svobo-
dy z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do EP, tj. u úřadu městské části Brno-Tuřany, 
příp. volí na voličský průkaz.
Pokud volič změní trvalý pobyt v rámci území ČR po zá-
pisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu, tj. po 14. dubnu 2019, bude na obecním úřadě 
v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze 
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu 
hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby 
u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu 
požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nut-
né předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště 
nejpozději 22.  května  2019 do 16.00  hodin, nebo ve 
dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti 
v místě nového bydliště.
Občan ČR, který dříve volil v zahraničí, kde byl veden 
ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, 
může hlasovat ve volbách na území ČR, pouze pokud 
požádá zastupitelský úřad o  vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o  vyškrtnutí 
vydá potvrzení. Toto potvrzení musí volič předložit úřa-
du městské části v  místě trvalého pobytu nejpozději 
22. května 2019 do 16.00 hod nebo ve dny voleb okrs-
kové volební komisi ve volební místnosti příslušné pod-
le trvalého pobytu.

Voliči, který není zapsán v  seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise 
neumožní hlasování.
Volič si může ověřit na úřadu městské části Brno-Tu-

řany svůj zápis v  seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu, a  to od 14.  dubna  2019 do 
22. května 2019 do 16.00 hodin.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v je-
hož seznamu je zapsán, vydá ÚMČ na jeho žádost volič-
ský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku 
na území ČR. Hlasování pro české kandidáty probíhá 
pouze ve volebních místnostech na území ČR - není 
možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlá-
šení voleb, a to
- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin
- písemně tak, aby byla žádost doručena úřadu měst-
ské části nejpozději 17. května 2019 do 16.00 hodin. 
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky voliče (nestačí email 
a nelze posílat z datové schránky jiného subjektu než 
voliče, firmy, rodinného příslušníka apod.).
Úřad městské části předá voliči voličský průkaz nejdří-
ve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o  vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle poštou do vlastních rukou.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů úřad městské části a ve dnech voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost.
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 
21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat 
i ve volební místnosti.
Kontakt na zaměstnance ÚMČ Brno-Tuřany, pověře-
né přípravou a  zabezpečením voleb do Evropského 
parlamentu:
Eva Rosenbergová, referent Odboru ekonomického 
a hospodářského, tel. 545 128 242,
e-mail rosenbergova@turany.cz
Mgr. Markéta Vlachová, referent Odboru sociálního, 
tel. 545 128 235, e-mail vlachova@turany.cz

K urbanistické studii Tuřanského 
náměstí
V  loňském roce Tuřany získaly novou studii, která na-
vrhuje úpravy hlavního veřejného prostranství –Tuřan-
ského náměstí. Zpracovala ji Kancelář architekta města 
Brna (KAM), tedy kolektiv architektů, urbanistů a  dal-
ších specialistů, kteří vyhledávají a  snaží se podnítit 
řešení klíčových témat a projektů souvisejících s rozvo-
jem města a kvalitou života v něm. Náměstí v Tuřanech 
si KAM vybrala jako modelový příklad centrálního ve-
řejného prostranství v  zástavbě venkovského charak-
teru. Městská část tedy nebyla zadavatelem studie, ale 
byla do procesu jejího vzniku zapojena. V únoru 2016 
proběhla beseda s  občany, která sloužila rovněž jako 
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podklad studentům Fakulty architektury pro zpracování 
dalších variant studií budoucí podoby náměstí. Násle-
dovaly konzultace s vedením MČ a představení záměru 
veřejnosti v květnu 2018. Studie byla odevzdána Radě 
městské části v červenci 2018.
Tuřanské náměstí má bezesporu velký potenciál: je jasně 
prostorově ohraničeno, je zde přítomna občanská vyba-
venost, žádoucí ruch a život přináší kromě obchodů také 
zastávky MHD, úřad, pošta, knihovna… Hodnotu předsta-
vují vzrostlé stromy, cenné historické stavební dominan-
ty, vnímáme zde také nádech původního venkovského 
charakteru. Ovšem ať už pravidelně procházíte jako míst-
ní nebo jen letmo zavítáte jako návštěvník, pocítíte také 
negativní efekty automobilové osobní i nákladní dopravy, 
jimiž je náměstí přetíženo. Tyto a další problémy studie 
popisuje a k návrhu změn přistupuje s citem pro detail 
i širší souvislosti. Na základě podrobných analýz a v sou-
ladu se současným stavem náměstí jej studie člení do čtyř 
odlišných celků:
Alej – místo pro společenská setkávání
Současná třířadá alej vedoucí od ulice Hasičské k budově 
Úřadu městské části je doplněna o čtvrtou řadu, vozovka 
je v návrhu posunuta a chodníky jsou s ní na stejné úrov-
ni, aby se pěší mohli pohybovat zcela bez bariér. Prostor 
rytmizují trávníky, trvalkové a  travinné záhony v  pásech 
směřujících k Úřadu. Výrazný bod tvoří současná studna 
pojednaná jako vodní prvek.
Piazzetta – místo pro hry
Piazzetta neboli náměstíčko je novým pobytovým mís-
tem, přechodem mezi alejí a  parkem a  předprostorem 
nově dostavěného bloku domů. Zahrnuje atraktivní vodní 
prvek v podobě vodních střiků v úrovni dlažby a další vy-
bavení pro hry dětí, pobyt a posezení.
Park – místo pro relaxaci a rekreaci
Park po navržených úpravách má mít charakter volné 
travnaté plochy (louky) s  porostem stávajících stromů, 
bez současných bariér pro chodce, s novou pěší prome-
nádou a  dvěma diagonálními cestami. Jeho atraktivitu 
zvýší drobná pobytová místa s vodním prvkem, sochou, 
pavilonem.
Cesta – místní komunikace
Studie pracuje s ulicí Hanáckou a Sokolnickou v prosto-
ru náměstí jako s běžnou místní komunikací, jakou by se 
stala po realizaci obchvatu. Dosazuje stromy v souvislou 
alej, posunuje zastávky MHD do středu dění a umisťuje je 
do zálivů. Také kultivuje prostor před vstupem do Úřadu 
městské části.
Jako největší a nejviditelnější zásah do území se jeví do-
stavba budov v severovýchodní části náměstí (pošta, pe-
kárna) do podoby uzavřeného bloku a zrušení průjezdu 
diagonální silnicí v prodloužení ulice Hasičské. První změ-
na má doplnit služby (s podzemním parkováním), druhá 
přispěje ke zklidnění a  maximálnímu zpřístupnění pro 
pěší. Historická trasa v tomto místě bude zachována jako 
výrazná pěší linie s doprovodem stromů. Zásadou, která 
se důsledně promítá v  celém řešeném území, je snaha 
zbavit se překážek pro pěší: náměstí je řešeno jako obytná 
zóna, kde je pěší a automobilový provoz na stejné úrovni.

Ukazuje se, že některá témata, řešená studií, jsou pro míst-
ní zcela oprávněně zvlášť citlivá. Jde bezesporu o parko-
vání a otázku, do jaké míry studie počítá se současnými 
stromy. I když jde „pouze“ o studii, obě oblasti jsou po-
drobně rozpracovány. Parkování je přeorganizováno na 
převládající podélná stání a v prostoru Piazzetty stání kol-
má. Oproti současnému stavu je jich o 6 méně, tedy cel-
kem 83. Pokud jde o stromy, plánováno je odstranění 81 
kusů v celém prostoru náměstí. Na ploše parku jde o stro-
my, které označuje ke kácení již dendrologický průzkum 
z roku 2014 a o keřové porosty, které brání prostupnosti. 
Studie přidává další kácení tam, kde vznikají plochy s jiným 
způsobem využití. To je především v místě dostavěného 
bloku domů (ze zadní strany pekárny a pošty) a u budoucí 
Piazzetty. Další generaci dřevin bude představovat nově 
vysazených 67 stromů pro celé řešené území. Nejvýraz-
něji se dosadby projeví hlavně v doplněné čtyřřadé aleji 
a jako doprovod cest okolo nového bloku domů, kolem 
Piazzetty a hlavní silnice.
Studie v  neposlední řadě nastiňuje průběh realizace: 
Navrhuje její rozčlenění do šesti dílčích etap tak, aby 
záměr byl realizovatelný postupně po jednotlivých 
částech. Zde je namístě připomenout, že urbanistická 
studie je dle Stavebního zákona územně plánovacím 
podkladem, který ověřuje možnosti a podmínky změn 
v  území; slouží mimo jiné jako podklad k  pořizování 
územně plánovací dokumentace (a není tedy podkla-
dem k  realizaci!). Vypracování projektu je časově a fi-
nančně velmi náročnéa vyžaduje součinnost mnoha 
subjektů a  institucí. Chápejme tedy studii jako inspi-
rativní, soudobě pojatý, odborně zpracovaný a kvalitní 
podklad pro případné budoucí kroky, které povedou 
k přívětivému, pestrému a živému centru naší městské 
části.
Se Studií se můžete detailně seznámit 
na webových stránkách městské části: 
http://www.turany.cz/turanske-namesti-studie/.

Anna Magni
Hana Dombrovská
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Mateřská škola U Lípy Svobody

Nový rok s sebou přináší mnoho nového a zajímavého. 
A co asi přinesl školce U Lípy Svobody?
To se právě dozvíte :-)
Období masopustu jsme oslavili v  duchu karnevalu, 
který byl v naší mateřské škole pořádán již po třetí. Této 
akce se účastnili i rodiče dětí a jejich sourozenci. Paní 
učitelky se postaraly o bohatý program a připravily si 
pro děti i rodiče různé hry a soutěže. Společně si moh-
li například zatančit s putujícím kloboukem nebo plnit 
protichůdné úkoly. Při tradiční přehlídce masek jsme 
byli okouzleni vílami, mořskými pannami, piráty a mno-
ha dalšími. Kdo měl zájem, mohl se dokonce vyfotit 
v připraveném fotokoutku. Šikovné maminky nás opět 
nenechaly hlady a napekly různé dobroty. Radostná at-
mosféra a hudba byla slyšet v celém širokém okolí.
Dopolední program dětem často zpestřují naučná a zá-
bavná divadelní představení. V začátku roku jsme mohli 
zhlédnout například pohádku Kometa je popleta, Do 
pohádky za zvířátky nebo Rytíř s  rýmou. Nevšední zá-
žitek si pro děti připravila dvojice Duo Eden. Při tomto 
představení děti žasly nad cvičenými pejsky, opičkou 
a  velkým hadem, kterého si mohly největší odvážlivci 
i pohladit.

Jako každý rok proběhla vzájemná spolupráce mezi 
naší školkou a  místní základní školou. Nejdříve jsme 
mohli v naší školce přivítat žáky prvních tříd ze ZŠ Požár-
ní. Školáci děti překvapili ručně vyrobenými dárky a za-
zpívali jim připravené pásmo písniček. Poté se mohli 
alespoň na chvíli vrátit do školkových let a pohrát si se 
svými bývalými spolužáky. O několik dní později jsme 
se vydali na návštěvu do ZŠ Požární my. Paní učitelka 
děti mile přivítala, ukázala jim prostory školy a uvedla 
je do třídy, kde už na ně netrpělivě čekali školáci. Každý 
školák měl na starost jednoho předškoláka, kterému se 
po celé dopoledne věnoval. Společně plnili vědomost-
ní úkoly, zpívali písničky, vyrobili si rybičku z CD a vy-
kreslovali omalovánky. Obohaceni novými dojmy jsme 
se rozloučili a vydali se zpátky do školky.
A  na co se můžeme těšit dále? Na pirátskou školku 
v přírodě anebo na dětský den plný her!

Kolektiv MŠ U Lípy Svobody
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Již 100 let jsou Tuřany a Brněnské 
Ivanovice součástí Brna!
Po skončení první světové války přešla správa Brna do 
českých rukou. Požadavek na další rozšíření města se 
objevil záhy nato, na slavnostních schůzích zastupitel-
stev obcí sdružených ve „Spolku brněnských předměstí, 
vítajících vznik Československé republiky“. Už tady hrál 
roli nacionální aspekt a zaznívaly požadavky na vytvo-
ření „českého města“. Zpočátku se uvažovalo o tom, že 
by mělo být v rovnováze připojení počtu českých a ně-
meckých obyvatel, ovšem s určitou převahou obyvatel 
českých. Otázka, které obce konkrétně mají být k Brnu 
přičleněny, byla předmětem velkých diskuzí. Němeč-
tí členové zastupitelstev a  poradních sborů většinou 
s připojením své 
obce nesouhla-
sili. Obce ochot-
né se připojit, 
očekávaly od 
připojení spl-
nění svých po-
žadavků, někde 
dokonce pod-
mínek, jako vy-
bavení obce 
vodovodem, ka-
nalizací, zavede-
ní elektrického 
osvětlení, vydláždě-
ní ulic apod. Pro 
připojení byly 
zejména lokali-
ty skládající se 
převážně z  děl-
níků, živnostní-
ků a  úředníků 
- tedy svou povahou už tak závislé na Brně. Zajímavé 
je, že na připojení obcí „tlačil“ i stát – současně s Brnem 
došlo k připojení českých obcí i k dalším městům, na-
příklad k Olomouci, kde dosud české obyvatelstvo ne-
tvořilo většinu.
Zajímavá byla situace v obcích německého jazykového 
ostrova – zejména v Přízřenicích a Dolních Heršpicích. 
Zastupitelstva zde byla čistě německá, navíc složená 
z konzervativního rolnictva a obě obce patřily k jedněm 
z  mála v  okolí, které dosud nepoznamenal průmysl, 
a udržely si převážně zemědělský charakter. Nepřekva-
pí proto, že se jejich zastupitelstva jednohlasně vyjádři-
la proti sjednocení s Brnem.
Jiná situace byla v  poválečných Vejvanovicích (dnes 
Brněnské Ivanovice; tento název se používal v prvních 
letech po vzniku republiky), kde už více než třetinu 
z cca 1500 obyvatel tvořili Češi, kteří už měli v obci také 
vlastní spolky a školu a ve správní radě obce sedělo vy-
rovnaně 6 Čechů a 6 Němců. Proti připojení nakonec 
19. 2. 1919 hlasovali pouze dva. Za svůj souhlas po měs-
tě tehdy nenovičtí požadovali napojení na elektrické 
osvětlení, zřízení osobního a nákladního nádraží a také 

brzké vybudování elektrické dráhy Brno - předměstí. 
Poslední dva požadavky nebyly realizovány doposud…
Skoro na poslední chvíli, 7. 4. 1919 požádaly o připo-
jení k městu ještě sousední Tuřany (cca 2300 obyvatel), 
kde obecní zastupitelstvo možnost sjednocení s Brnem 
jednomyslně schválilo už na své schůzi 13. 2. 1919, nic-
méně z procedurálních důvodů se podání jejich návrhu 
do Brna protáhlo.
Za zmínku stojí, že v původním plánu na sloučení okol-
ních obcí s městem Brnem nebyly Vejvanovice ani Tu-
řany uvedeny. Byly připsány až jako další vhodné obce 
do výběru v lednu 1919 (spolu s Bosonohami a Líšní).
16.  dubna  1919 přijalo Národní shromáždění Repub-
liky československé zákon č. 213/1919 Sb. o  sloučení 
sousedních obcí s Brnem, podle nějž „katastrální obce 

Juliánov, Žide-
nice, Husovice, 
M a l o m ě ř i c e , 
Obřany, Královo 
Pole, Medlán-
ky, Řečkovice, 
Žabovřesky, Ko-
mín, Kamenný 
Mlýn, Jundrov, 
Ko h o u t o v i c e , 
Bohonice (není 
překlep!), Lís-
kovec, Horní 
Heršpice, Komá-
rov, Černovice, 
Slatina, Dolní 
Heršpice, Přízře-
nice, Vejvano-
vice a  Tuřany 
s  celým svým 
katastrálním ob-
vodem slučují 

se se zemským hlavním městem Brnem, přestávají býti 
obcemi o  sobě a  tvoří jedinou obec, pro kterou platí 
obecní řád zemského hlavního města Brna“.
Odpor některých obcí k připojení – šlo zejména o Ko-
mín, Přízřenice a  Dolní Heršpice nebyl nakonec nic 
platný a nebyl zřejmě ani dostatečně razantní… Spolu 
s připojením přešlo na město veškeré obecní jmění, ale 
i závazky a pohledávky.

Rozloha Brna vzrostla tímto aktem z  1816 na 12376 
hektarů a  počet českého obyvatelstva stoupl téměř 
dvojnásobně! Brno se tak stalo druhým největším čes-
koslovenským městem s většinou českého obyvatelstva.
(čerpáno z knihy Dějiny Brna 6: Předměstské obce, vy-
dané Archivem města Brna v roce 2017)

Ilona Protivínská

Vlaková zastávka Nennowitz (Vejvanovice) byla zbudována jako provizorní v roce 1877,  
od roku 1888 sloužila jako řádná. Zrušena byla až v roce 1970.
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Přijďte se podívat!

Farnost u Matky Boží v trní v Brně-Tuřanech chce po-
děkovat naší radnici za finanční pomoc. Z  přijatých 
prostředků chceme letos opravit část zídky kolem 
kostelní zahrady a  nějaké další opravy a  nátěry. Do 
zahrady může vstoupit kdokoliv a bude jistě potěšen 
pohledem na upravené prostranství.

Věříme, že všichni členové farnosti, naši spoluobčané, 
a to i ti, kteří v Boha nevěří, ve svém srdci něco hle-
dají. Nadarmo neříká svatý Augustin, pohan, z něhož 
se stal velký křesťan starověku, že naše srdce je ne-
pokojné, dokud v Bohu nespočine. Mnozí takoví lidé 
mohutné průčelí kostela denně míjejí, slyší znít zvo-
ny, příležitostně sem i přicházejí. A nemusí to být jen 
pohřeb souseda, nebo svatba někoho v rodině. Nej-
víc lidí přichází o Vánocích, snad novorozený Ježíšek, 
bezmocné dítě, láká svou něžností a bezbranností.

Jednou z  příležitostí bude letos opět Noc kostelů 
2019, která je v pátek 24. května od 18 do 23 hodin. 
Otevřen bude nejen kostel s  programem (zvonění 
všemi zvony, koncert lesních rohů, sborový a sólový 
zpěv, komentovaná prohlídka), ale i obě kaple v za-
hradě – Kaple padlých a Kaple Zjevení Panny Marie. 
Navštívit můžete Domeček, kde se konají výtvarné 
činnosti pro děti.

Farnost si letos připomíná ještě další významné vý-
ročí  – událost, kdy před 350 lety pražský arcibiskup 
Matouš Ferdinand Sobek z  Bilenberka, přijal právě 
v  tuřanském poutním kostele pallium, symbol této 
služby, bylo to v neděli 29. dubna 1669. Dovolte mi 
malý historický exkurz, abychom pochopili důvody 
tohoto aktu.

Matouš Ferdinand Sobek, kněz, všestranný, vzdělaný, 
činorodý, Bohem nadaný muž se rozhodl pro Tuřany. 
Proč?
Od útlého dětství navštěvoval velkolepé a  strhující 
poutě v Tuřanech, a  tak vyrostl v oddaného marián-
ského ctitele s  touhou vybudovat z  lokality Rajhrad 
- Tuřany velké křesťanské centrum. Vrátil se sem v pa-
desáti letech, v začátku svého závěrečného životního 
úkolu.
Byl rodákem z  Rajhradu. Narodil se 19.  září  1618 
v domě číslo popisné 7 v městečku Rajhrad v rodině 
Václava Sobka – vrchnostenského purkrabího a  jeho 
ženy Salomeny. Díky studijním předpokladům absol-
voval rajhradskou klášterní školu, poté směl ve studiu 
pokračovat na broumovském gymnáziu, kde vstoupil 
v  roce 1638 do benediktinského řádu, následně na 
olomoucké univerzitě.
Po přijetí kněžského svěcení (1639 v Olomouci) pů-
sobil, dříve než se stal převorem kláštera v Broumo-
vě a později v  rodném Rajhradě, v duchovní správě 
v Broumově a v nedaleké Polici nad Metují. Od roku 
1649 pobýval v Praze, kde se stal opatem benedik-

tinské komunity u svatého Mikuláše na Starém Městě 
pražském, a od roku 1652 zároveň opatem benedik-
tinské komunity u svatého Jana pod Skalou.
Díky sepsání životopisu svatého poustevníka Iva-
na, který věnoval roku 1656 u příležitosti korunova-
ce novému českému králi Leopoldovi  I., byl téhož 
roku povýšen do šlechtického stavu s  predikátem 
„z Bilenberka“.
Po založení královéhradeckého biskupství se stal 
Sobek jeho prvním biskupem: papež Alexandr  VII. 
potvrdil jeho jmenování 10.  listopadu  1664, a  tak 
jej mohl pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch kardinál 
Harrach 15. března 1665 v pražské katedrále vysvětit 
na biskupa.
Po smrti kardinála Harracha a jeho nástupce Jana Vi-
léma Libštejnského z  Kolovrat, který se ani nestačil 
ujmout funkce, byl císařem Leopoldem  I. jmenován 
pražským arcibiskupem. Pallium převzal 28.  dub-
na  1669, jak již bylo řečeno, z  rukou olomouckého 
biskupa Karla z Lichtenštejna-Kastelkornu, v poutním 
kostele v  Tuřanech u  Brna  – originál obrazu zachy-
cující tuto velkolepou a slavnostní událost se v prů-
běhu let ztratil. Poté se 4. května Matouš Sobek ujal 
svého úřadu v Praze. Jako pražský arcibiskup pokra-
čoval ve správě arcidiecéze, mimo jiné na podnět 
Bohuslava Balbína vymohl pro pražské arcibiskupy 
knížecí titul. Požádal o  svatořečení Jana Nepomuc-
kého. V  době jeho služby došlo k  reformě liturgie, 
opravě katedrály (stavba kaple svatého Vojtěcha), 
založení Dědictví svatováclavského, znovuzískání pří-
bramského arcibiskupského zámku. Mnoho dalších 
činností ve prospěch církve nese stopu jeho úsilí. 
Snažil se např. o založení plzeňského biskupství, ale 
tento záměr nakonec neprosadil pro odpor místních 
samospráv, které se obávaly omezení svých pravo-
mocí. Jeho knížecí Milost Matouš Ferdinand Sobek 
z  Bilenberka, O.S.B., 15. pražský arcibiskup, zemřel 
29. dubna 1675 v Praze. Dle jeho přání bylo jeho tělo 
uloženo ve Svatováclavské kapli pražské katedrály.

Tuto událost jsme si připomenuli v  neděli 28.  dub-
na  2019 slavnostní bohoslužbou v  našem kostele, 
které se zúčastnil i  současný převor rajhradských 
benediktinů, P. Augustin Gazda. Chceme tím sym-
bolicky zpřítomnit někdejší záměr arcibiskupa Sobka 
duchovně propojit dvě nejstarší křesťanská místa již-
ní Moravy – Rajhrad a Tuřany.

P. Luboš Pavlů, CRV,
převor Řádu augustiniánských kanovníků, 

tuřanský farář

KULTURA
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20. výročí obnovy kapličky na Královce
Je tomu opravdu již 20 roků, co za pomoci 160 spon-
zorů byla obnovena a  slavnostně znovu vysvěcena 
kaplička na Královce „Poklony sv. Jana Nepomuckého“ 
v Komárově.
Oslava se bude konat v  den „Noci kostelů“, v  pátek 
24.  května  2019 v  18  hodin. Zahájení povede PhDr. 
Karel Cikrle malou pobožností, kterou doprovodí dva 
mladí hudebníci z Tuřan, Vojta a Štěpán Šnajdrovi. Sou-
částí bude i výklad o „životě“ kapličky v uplynulých 20 
letech. Pro návštěvníky bude připraveno malé překva-
pení, hudební doprovod a drobné občerstvení.
Kromě všech občanů zveme zejména sponzory, dobro-
dince a příznivce, kteří pomáhali při údržbě i v posled-
ních letech.
Srdečně se těšíme na slavnostní shledání.

Jan Lang

Vynášení Smrtonošky v Tuřanech

Jak už se stalo hezkým zvykem, vždy na smrtnou neděli 
vynáší děvčata smrtonošku (nebo taky morenu, smrtku). 
Tento prastarý zvyk symbolizuje rozloučení se zimou 
a příchod jara. Nedílnou součástí je obchůzka po dědi-
ně a návštěva u místních sedláků a pana faráře, kterým 
se symbolicky vyžene zima z domu a zajistí tak bohatá 
úroda v dalším roce. Při tom děvčata zpívají básničku:

Smrtonoško milá, kdes tak dlouho byla?
U studýnky prala plínky, házela je do putýnky.
Lístečkem plístečkem modrém kamínečkem

Svaté Jiří vstává, jaro otvírává
aby tráva rostla, tráva zelená, růže červená.
A ty svatá Margito, dé nám pozor na žito,

na to naše obilí, které nám Bůh udělí.
Tetičko z lóčky, déte nám móčky,

dale ste nám maličko, přidéte nám vajíčko.
Přidéte nám žičko sádla, aby se nám huba třásla.

Smrtná neděla kam se poděla?
U studýnky prala plínky,

plakala, že nemohla zavinovat fagana.

Básničku „říkajó“ děvčata pěkně postaru po tuřansku. 
Letos se zastavily u Kalendů, u Šiprů a u Musilů. A po-
tom už smrtonošku zanesly za dědinu a hodily do poto-
ka. Vody je sice málo, takže neodplavala, ale stačí, že je 
aspoň za hranicí obce.
Všem obyvatelům přejeme krásné prosluněné jaro 
a hospodářům bohatou úrodu.

Za Národopisný soubor Ferdinanda Volka
Eva Chudáčková
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Několik otázek 
pro Hanu Stuchlík Kašpaříkovou
Známe ji jako tuřanskou patriotku, která na sebe upo-
zornila už brzy po ukončení studia oborů Pozemko-
vé úpravy, ochrana a využití půdního fondu a Rozvoj 
venkova na Mendelově univerzitě svojí aktivní účastí 
v politice. Jednatelka a výrazná tvář spolku Čisté Tu-
řany, z. s., bývalá tuřanská zastupitelka za Žijeme zde, 
v  posledních letech se účastnila i  brněnské politiky 
jako kandidátka za hnutí Žít Brno. Uplynulý rok byl pro 
ni ve znamení velkých změn: po svatbě v červnu 2018 
se odstěhovala do Výčap na Třebíčsku, kde se svým 
mužem pečuje o sad, začala znovu studovat a skončila 
s aktivní politikou.

- Vnímala jsem vás jako kovaného Tuřaňáka a  vaše 
přestěhování mě překvapilo. Bylo to těžké rozhodnutí 
nebo šlo o  přirozený dlouhodobější proces a  šla jste 
prostě za svým mužem?
Je to v podstatě ještě složitější ☺ Oba jsme s manže-
lem patrioti. Já jsem vždy milovala naši městskou část, 
z Tuřan pocházel tatínek a bydlím v nich, ve Dvorskách 
jsem jezdívala na koních a v Nenovicích jsem chodila 
k  hasičům. Ale nejdražší jsou pro mě asi Holásky, ro-
diště mé maminky. Díky manželovi jsem se zamilovala 
i do celého Brna. A když jsme se poznali, na rovinu mi 
řekl, že má Brno rád, ale žít chce na Vysočině. S ohle-
dem na to, že na Vysočinu jezdím prakticky od narození 
(máme tam rodinné přátele), je mi taktéž blízká. Bydlí-
me v malé obci Výčapy jižně od Třebíče. A v podstatě tu 
je krajina velmi podobná krajině naší městské části. Na 
jih jsou velká pole a na sever máme kopce a lesy. Asi to 
je důvod, proč tuřanský patriot může žít i jinde.
Neznamená to ale, že bych přestala být aktivní ve svém 
rodišti. Už nejsem zastupitelem, ale stále se snažím, aby 
pokračovaly projekty, zlepšující život obyvatel. Je to mé 
rodiště a vždycky mi na něm bude záležet. Mám tu trva-
lé bydliště i zázemí k bydlení.

- Na první pohled viditelnou změnou je nové příjme-
ní – zvolila jste kombinaci obou jmen. Jak se vám s ním 
žije?
Vcelku legračně ☺ Už jsem zažila tolik zkomolenin! 
Ale na to jsem zvyklá. Lidé mi často komolili i příjmení 
Kašpaříková. Manžel je architekt a v tomto oboru je zvy-
kem, že si ženy ponechávají jak své rodné příjmení, tak 
přibírají příjmení muže. Navíc je moje jméno přece jen 
spojené s mnoha projekty, bylo tedy pro mě samozřej-
mostí si je ponechat. Oni taky Kašpaříci jsou poměrně 
svérázní a přišlo nám s manželem divné se tohoto zjev-
ného znaku zbavit přejmenováním! ☺

- Napadá mě, co budoucnost spolku Čisté Tuřany? Bu-
dete v nějaké formě pokračovat?
Spolek musel reagovat na aktuální dění už několikrát. 
Zakládali jsme ho kvůli průmyslovým zónám. Zde po-
dotýkám, že dokud neuvidíme finální verzi nového br-
něnského územního plánu, stále nám hrozí a jsou k nám 

bohužel navrhovány. Pak nám hrozila blízkost překladi-
ště Amazonu a další věci. Na začátku jsme si byli vědo-
mi, že procesy územního plánování jsou dlouhodobé 
a bude proto třeba spolek udržet, ale během času se 
podle zájmu členů může věnovat i dalším věcem. Takto 
vznikla potřeba věnovat se více Holáseckým jezerům. 
Nebo teď je stále ve hře tzv.  Bratislavská radiála, kte-
rá nás má odříznout od přímého dálničního napojení 
a bude hrozit, že část nákladní dopravy bude vedena 
přes nás.
Stále se věnujeme těm věcem, do kterých jsme byli za-
pojeni už dříve. Kam bude spolek směřovat dál, není 
teď zřejmé.

- Byla jste řadu let politicky aktivní, ovlivnila jste spous-
tu věcí, a to jak v Tuřanech, tak v rámci města Brna. Co 
vám to dalo, co vzalo? A co se opravdu povedlo?
To je velmi těžká otázka. Dalo mi to možnost ovlivňovat 
věci přímo a pro naši městskou část předjednat hroma-
du věcí, ať už šlo o  finance do rozpočtu na konkrétní 
věci, nebo jen o podporu v různých projektech. Je po-
třeba říct, že žádné městské části do klína nic nespadne 
samo. Vždy je to o aktivitě vedení. Pokud si zvolíme do 
čela aktivní lidi, co mají vize, které dokáží srozumitelně 
podat a dotáhnout do konce, budou se rozvíjet i pro-
jekty pro lidi v  naší městské části. Viděla jsem aktivní 
a neaktivní starosty. Čím víc budete na městě vidět, tím 
víc pro městskou část získáte. Ale je to i o  tom, že se 
nesmíme bát z rozpočtu městské části připravovat pro-
jekty. Na městě jsou totiž velké plány a peníze. Ale když 
je čas čerpání peněz, často jsou projekty tak mizerně 
připravené, že se peníze utratí za něco jiného nebo se 
vrátí do celého rozpočtu, případně znovu vyčlení na 
projekt v dalším roce (to je ten lepší případ).
Moje doporučení tedy zní: mít vize, stanovit si cíle, na-
pasovat je do časového rámce, projednávat vše s lidmi 
a postupnými kroky vizi naplňovat, v závěru hodnotit.
A co se povedlo? To je velmi těžké popsat. Coby řado-
vý zastupitel jsem neměla na starosti konkrétní projekty 
a odpovědnost za ně, ale snažila jsem se o to, aby se 
na projektech pracovalo, aby se posouvaly. Takže ne-
mohu říct: za mnou jde tento a  tento projekt. Hlavně 
si neumím přisvojovat zásluhy na věcech, na kterých 
se pracuje společnými silami. A to je v politice velikým 
hendikepem. Poznala jsem politiky, co se dokáží po-
chlubit věcmi, na které ani nesáhli. Já to neumím. Ne-
potřebuji poklepání na ramena, mně stačí spokojené 
výrazy lidí, pro které se to snažím dělat. To mě na práci 
politika bavilo.

- Líbily se mi vaše snahy přivést děti k zájmu o přírodu. 
Sama teď bydlíte uprostřed přírody, máte sad, podílíte 
se na záchraně volně žijících zvířat  – nebudete v  tom 
v nějaké formě pokračovat?
Vždy jsem obdivovala práci kolegů, kteří se věnují 
vzdělávání dětí. Ať už na Lipce nebo ve středisku v Lu-
žánkách. Jsem velmi ráda, že se v  naší městské části 
obnovil Skaut. A  taktéž považuji za velmi důležitou 
organizaci Sokol. Když se podíváte do historie těchto 
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organizací, tyčí z  nich slova jako moudrost, čestnost, 
patriotismus. Tohle jsou základy, na kterých staví v pod-
statě i ochrana přírody a krajiny. Pokud totiž projdete ta-
kovou výchovou, nedovolí vám vyvézt odpadky někde 
za hranice vašeho pozemku.
Naše vzdělávací aktivity v  Holáseckých jezerech teď 
zdánlivě utichly, ale domnívám se, že se zase navrátí. 
Zčásti je to dáno tím, že se plánuje revitalizační projekt, 
kde se snažíme dělat odbornou oponenturu, když to 
přeženu – snažíme se, aby nám tam ještě kus přírody 
zbyl. Protože revitalizace nemá probíhat pro samot-
né slovo revitalizace (tj. obnovení), ale musíme si říct, 
že děláme opatření pro ty organismy, které tam jsou 
(ledňáček, žáby, stromy, kytky) a  tomu přizpůsobit, co 
se bude dělat. Pak nikdo nebude překvapený z  toho, 
co je revitalizace. Viděla jsem totiž špatně provedené 
revitalizace.
Zamýšlím se nad tím, jak informace, kterými Holásecká 
jezera oplývají, předat zajímavou formou dál a hlavně, 
jak vzbudit zájem lidí (a zvláště dětí) o ochranu této naší 
perly.

- V tomto školním roce jste také znovu studentkou. Jak 
jste se pro to rozhodla a co první dojmy?
Studuji obor Zahradní a krajinářská architektura. Je to 

vlastně trochu splnění snu – jako puberťák jsem chtě-
la studovat na zahradnici, ale pak jsem se rozhodla jít 
na zdravotní sestru. Mám v podstatě vystudované něco 
podobného, ale tento obor je zaměřený i na zahrady 
a uměleckou stránku, nejen na tu technickou. Takže si 
snažím rozšířit obzory. Je to velmi náročné, protože jde 
o denní studium a k tomu pracuji. Zatím se mi daří práci 
se školou kombinovat. Uvidíme, jak to půjde dál.

- Čemu byste se tedy ráda věnovala v budoucnu?
Myslím, že jsem vystudovala krásný obor, který mě baví 
a naplňuje. Vše se motá kolem krajiny, vody a ochrany 
životního prostředí pro nás lidi. Ráda bych v něm zůsta-
la. A chtěla bych zůstat také veřejně aktivní, protože to 
je činnost, která mi dává smysl. A smysl mi dává i rodi-
na. Takže jako vždy se pokusím zkombinovat všechny 
tyto věci dohromady. Neumím sedět doma se založe-
nýma rukama.

Děkuji za váš čas a přeji i nadále hodně úspěchů v pra-
covním i rodinném životě! ☺
 

(zaznamenáno v únoru 2019)
Ilona Protivínská
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad - regulační plán (RP)
Podle našich informací Odbor Územního Plánování 
a Rozvoje již vyhodnotil připomínky (oprávněných in-
vestorů, občanů a městské části) a do poloviny dub-
na by je měl předat zpracovateli regulačního plánu 
k  zapracování. Poté bude vyhlášeno jeho veřejné 
projednání, které by mělo proběhnout ještě před 
prázdninami.
Teprve po zapracování případných připomínek ve-
řejnosti bude RP předložen orgánům Města Brna ke 
schválení, což se očekává někdy na podzim tohoto 
roku. Jakmile se objeví konkrétnější fakta, budeme vás 
informovat.

Lokalita U Potoka
Zpracování projektové dokumentace pro územní říze-
ní na technickou a dopravní infrastrukturu této lokali-
ty poměrně intenzivně pokračuje. Pracovních jednání 
na Bytovém odboru MMB s  projektantem i  architek-
tem se pravidelně účastní i zástupci tuřanské radnice. 
Předpokládá se, že v horizontu 2 měsíců by tato doku-
mentace mohla být předložena k vyjádření (cca dva-
ceti) dotčeným orgánům.
Paralelně s tím probíhají přípravná jednání na projek-
tovou dokumentaci Domu s  pečovatelskou službou 
(DPS) a mateřské školky. Např. na pracovním jednání 
dne 3. dubna byla projednávána se zástupci Odboru 
správy majetku MMB, který bude DPS spravovat, ši-
roká paleta otázek od řešení úklidů a údržby prosto-
ru DPS, zabezpečení vchodů do budovy i  vjezdu do 
garáží nebo odvozu odpadků až po vybavení interi-
éru rozvody, telefony či poštovními schránkami. Na 
pracovním jednání 15.  dubna by mělo proběhnout 
projednání obdobných otázek pro novou mateřskou 
školku.

Holásecká jezera – revitalizace
V náhradním termínu 19. února 2019 proběhl na Od-
boru vodního a  lesního hospodářství a  zemědělství 
(OVLHZ) Magistrátu města Brna čtvrtý Společný „vý-
robní výbor“ k projednání dalšího postupu revitaliza-
ce jezer. Na jednání, kterého se zúčastnil i 1. náměstek 
primátora města Brna Mgr. Petr Hladík odpovědný 
mj. i za životní prostředí, projektant presentoval aktu-
ální stav projektu. I  na tomto výboru byly některými 
účastníky dále akcelerovány tendence objevivší se na 
předchozím červnovém výboru, a to odbahnit pouze 
pět (Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Ople-
ta) z celkových deseti Holáseckých jezer! S takovýmto 
řešením nesouhlasí nejen náš spolek, nýbrž i  vedení 
tuřanské radnice, která dlouhodobě usiluje o odtěže-
ní sedimentů v co největší míře a z co největšího počtu 
jezer.
Názor naší městské části byl jasně vyjádřen v usnese-
ní přijatém na zasedání Zastupitelstva dne 28. února, 
v němž se konstatuje, že „Zastupitelstvo MČ Brno-Tu-

řany bere na vědomí aktuální stav zpracování projektu 
Revitalizace Holáseckých jezer… a  trvá na původním 
záměru odbahnění všech jezer s výjimkou Kašpárko-
va jezera způsobem maximálně šetrným k  životnímu 
prostředí“.
Požadavek naší MČ významně podpořil i  náměstek 
primátora Mgr. Petr Hladík, pod jehož vedením řídící 
výbor projektu rozhodl odtěžit sedimenty z 9 jezer.
Podle našich informací v  současnosti řeší Magistrát 
města Brna s  projektanty úpravu smlouvy o  projek-
tové přípravě pro rozšířený rozsah revitalizace a  též 
i  dopracování biologického hodnocení pro zbývající 
jezera.
Další závěry plynoucí z jednání výrobního výboru:
Zvolená metoda odtěžení sedimentu je kombinací 
sacího bagru a drapáku. V obou případech by těžba 
probíhala z  hladiny pomocí pontonu. Část materiá-
lu bude použita na vymodelování dna a  břehů jezer 
a litorálních pásem. Betonové panely z jezera Opleta 
budou v rámci stavby využity na zbudování provizorní 
cesty pro přepravu těžké techniky k jezerům a násled-
ně odstraněny. Z části z nich bude vytvořen základ pro 
umělý ostrov na jezeře Opleta, který by měl sloužit pro 
hnízdění ptactva. Dále se řešily možné způsoby ulože-
ní odtěženého bahna a vhodné lokality.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

Rybářské brigády 2019

Holaští rybáři zvou všechny rybáře i ostatní občany na 
brigády do holaských jezer v těchto termínech:

18. května
14. září
28. září
5. října

Rybáři Holásky

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Lezecké centrum HANGAR

Srdečně Vás zveme do moderního lezeckého centra 
HANGAR climbing playground by Adam Ondra, zamě-
řeného výhradně na bouldering. Bouldering je zábav-
ná forma lezení do čtyř metrů výšky nad žíněnkou, bez 
použití lan a  ostatních lezeckých pomůcek. Společní-
kem projektu, jeho mediální tváří a podporovatelem je 
brněnský rodák, v současné době nejlepší lezec světa 
Adam Ondra.
Veškeré informace o  lezeckém centru a  nabíze-
ných službách lze nalézt na webových stránkách: 
www.hangarbrno.cz

Těšíme se na Vás
HANGAR climbing playground by Adam Ondra,

Pražákova 1027/53, 619 00 Brno

Sběr biologicky rozložitelného 
odpadu/olejů
Od začátku dubna mají obce povinnost celoročně 
sbírat bioodpad. S příchodem nového roku přibudou 
i jedlé oleje a tuky. Pro Brno žádná novinka
Na začátku dubna vstupuje v účinnost změna vyhlášky 
č. 321/2014 Sb., o  rozsahu a způsobu zajištění oddě-
leného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta 
pro obce stanoví povinnost zajistit celoročně místa pro 
oddělený sběr biologických odpadů rostlinného půvo-
du. Doposud obce měly tuto povinnost vždy jen v
období od dubna do října.
Město Brno tuto možnost svým občanům poskytuje 
už řadu let prostřednictvím sítě 37 sběrných středisek. 
„Díky tomu, že máme v Brně velmi hustou síť sběrných 
středisek, je skoro každému občanovi nějaké dostupné 
v  blízkosti jeho bydliště. V  celorepublikovém měřítku 
je takové množství poměrně rarita, například v hlavním 
městě jich mají sedm, v Ostravě dvanáct,“ uvedl náměs-
tek primátorky Petr Hladík s tím, že na každém z těchto 
míst mohou občané bioodpad odkládat a společnost 
SAKO zajistí jeho zpracování. Jen za loňský rok ho Brňa-
né do sběrných středisek přinesli více než 2,6 tisíc tun. 
Aktuálně jsou na území města Brna připravována čtyři 
nová sběrná střediska a to na ulicích Slaměníkova v Ma-

loměřicích, Lazaretní v  Židenicích, Sochorova v  Žabo-
vřeskách a jedno sběrné středisko v Králově Poli.
Kromě toho město poskytuje také pravidelný mobilní 
svoz zahradního odpadu pomocí velkoobjemových 
kontejnerů. Ten nyní funguje už čtvrtým rokem v Jun-
drově, od loňského roku i v Žabovřeskách a Komíně.
Od ledna 2020 vyhláška dále stanoví povinnost celo-
ročního odděleného sběru i pro jedlé oleje a tuky. I na 
ty jsou od roku 2015 na sběrných střediscích rozmístě-
ny černé plastové popelnice s nálepkou označující, že 
jde o nádoby určené k odkládání olejů z domácnosti. 
Řada lidí ještě stále vylévá přepálený olej do výlevek 
nebo záchodů. Ty se usazují v potrubí, které postupně 
zužují, až ho zcela ucpou. V horším případě může neří-
zená likvidace olejů a  tuků výrazně znečisťovat životní 
prostředí, kanalizační infrastrukturu nebo čistírny od-
padních vod. Na sběrná střediska by lidé měli olej při-
nášet v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, 
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
Oproti většině obcí v  České republice je však město 
Brno unikátní tím, že směsný komunální odpad vznika-
jící na jeho území neukládá na skládky, ale energeticky 
ho využívá, což umí i s použitými jedlými tuky a oleji. Ty 
jsou běžně recyklovány na paliva. Pokud si tedy Brňané 
nechtějí nebo nemohou např.  s  jednou lahví použité-
ho oleje udělat procházku na sběrné středisko, mohou 
umístit své použité oleje v uzavřených PET lahvích do 
běžných černých popelnic na směsný komunální od-
pad. Následně budou tyto odpady spáleny v zařízení na 
energetické využívání odpadu SAKO Brno, tzn. vyrobí 
se z nich teplo a elektřina. Ve výsledku se z odpadních 
olejů stává palivo stejně jako při recyklaci jakoukoliv ji-
nou technologií. V Brně tady občané mají pohodlnou 
možnost dávat oleje i  do běžných černých popelnic 
a nemusí mít špatný pocit z toho, že nakládají se svými 
odpady v rozporu s cíli na ochranu životního prostředí.

Martin Drozd, SAKO Brno, a. s.

Výstava Dáme na vás v Urban centru
Participativní rozpočet Dáme na vás letos zahájil svůj 3. 
ročník. Do 31. května 2019 můžete navštívit výstavu Dáme 
na vás v Urban centru na Mečové 5. Návštěvníci uvidí prů-
řez dvěma předchozími ročníky. „K nahlédnutí bude např. 
projektová dokumentace vítězného projektu z roku 2017 
Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi 
pro pěší i cyklisty nebo projektové dokumentace dalších 
projektů, navíc se návštěvníci budou moci podrobně se-
známit s vítěznými projekty roku 2018“, říká koordinátorka 
participace Klára Drápalová. Od poloviny února mohou 
obyvatelé města Brna podávat své návrhy na projekty pro 
lepší Brno. Pokud získají zrovna na výstavě inspiraci, mo-
hou elektronicky podat projekt přímo v Urban centru.
Nezapomeňte, že do 15. 5. můžete podávat projekty a do 
31. 5. můžete vyjadřovat vaši podporu. Podrobnější infor-
mace najdete na www.damenavas.brno.cz. 

OSTATNÍ
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Univerzita třetího věku – místo, kde 
můžete trávit svůj čas smysluplně
Jste stále aktivní a máte chuť rozšiřovat si své dosavadní 
znalosti a vědomosti? Pak je pro Vás studium na Univerzitě 
třetího věku Masarykovy univerzity jasnou volbou. Nabízí-
me Vám možnost seznámit se s významnými odborníky, 
kteří Vás rádi zasvětí do tajů nejrůznějších vědních oborů 
a obohatí Vás o důležité poznatky a nová zjištění.
Kromě toho budete mít příležitost účastnit se několika 
desítek krátkodobých kurzů, které pro naše posluchače 
připravujeme v průběhu celého akademického roku. Naší 
snahou je, aby nabídka kurzů byla co možná nejpestřejší. 
Proto si na své přijdou jak vyznavači pohybových aktivit, 
tak i milovníci cizích jazyků, hudby, filmové tvorby, histo-
rie, nebeské oblohy, cestování a mnoho dalšího.
Pro ty, kteří se neorientují pouze na jedno téma, ale chtějí 
mít široký přehled, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na 
jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, 
čímž je zaručen víceoborový charakter. Naopak ty, jejichž 
zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivova-
tele umění ve všech jeho podobách, určitě zaujme tříletý 
kurz Umění, objednavatelé a  umělecký styl v  dějinách. 
Neméně atraktivní jsou jednoleté kurzy Kulturní dědictví 
a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Mo-
ravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v ob-
dobí od října do května. Zájemci o studium hradí každo-
ročně zápisné, které bylo pro akademický rok 2019/2020 
stanoveno ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2019 
buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Ko-
menského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další infor-
mace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách 
přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.
muni.cz.
 

za kolektiv U3V MU
Marcela Strmisková

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – 
mezinárodní přehlídka ohňostrojů
Dvaadvacátý ročník středoevropsky ojedinělé meziná-
rodní soutěže ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNEN-
SIS rozzáří moravskou metropoli Brno od 24. května do 
16. června 2019.
V hlavní soutěži zahraničních a českých ohňostrůjců na 
hladině Brněnské přehrady uvidí diváci vždy od půl je-
denácté večer čtyři velkolepé ohňostrojné show.
Dva ohňostroje se odehrají v  centru Brna na oblo-
ze nad hradem Špilberk  – zahajovací prelude v pátek 
24. května věnovaný 150. výročí brněnské MHD a závě-
rečný ohňostrojný epilog v sobotu 15. června k výročí 
brněnských univerzit.
Festivalu se zúčastní jako vítězové světových a evrop-
ských ohňostrojných soutěží výjimečná sestava zemí – 
z  Evropy vůbec poprvé Norsko, dále Portugalsko 
a domácí Česko, a z Asie Filipíny.

CENTRUM BRNA – NAD HRADEM ŠPILBERK
pátek 24. 5. / 22:30

prelude THEATRUM PYROBOLI Česko

sobota 15. 6. / 22:30
epilog IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

 
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

sobota 1. 6. / 22:30 nesoutěžní show
FLASH BARRANDOV SFX Česko

 
středa 5. 6. / 22:30 1. soutěž

GRUPO LUSO PIROTECNIA Portugalsko
 

sobota 8. 6. / 22:30 2. soutěž
PLATINUM FIREWORKS Filipíny

 
středa 12. 6. / 22:30 3. soutěž

NORTH STAR FIREWORKS Norsko

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

PRÁCE POKRÝVAČSKÉ, TESAŘSKÉ,
KLEMPÍŘSKÉ, PVC FOLIE,

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN,
tel.: 604 303 554,

Plotteror@seznam.cz
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Tuřanská 55, Brno-Tuřany TEL.: 545 219 094      MOB.: 606 882 314

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

permanentí make-up
na objednávku tel.: 777 086 915

Kadeřnictví

pá 13–19 hodin čt 10–16 hodin 

dámské po–pá 8–19 hodin

pánské po 13–19 hodin po 13–19 hodin 
PLATÍ OD 1. 5. 2019

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 5. 6. 2019. 
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna 
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným 
sběrným košem o objemu 320 litrů. Výkonný dvouválcový motor.

 ■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická převodovka, šířka 
sekání 97 cm, sběrný koš 320 l.

Akční cena: 74 990 Kč
Běžná cena: 79 990 Kč

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktní design zajišťuje snadnou manipulaci i ve stísněných 
prostorech a úsporné skladování. Navzdory menší velikosti nabízí vy-
nikající trakci na svazích a za mokra. Kloubové řízení umožňuje rychlé 
manévrování s minimálním poloměrem otáčení. 

 ■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická převodovka, 
šířka sekání 85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 75 990 Kč
Běžná cena: 80 990 Kč

RADOST ZE
SEKÁNÍ

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 5. 6. 2019.
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

JARNÍ
AKCE

Navštivte naši prodejnu:

Traktor HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným
sběrným košem o objemu 320 litrů. Výkonný dvouválcový motor.
■ Motor Briggs & Stratton, hydrostatická převodovka, šířka

sekání 97 cm, sběrný koš 320 l.

Akční cena: 74 990 Kč
Běžná cena: 79 990 Kč

Rider HUSQVARNA R112C
Kompaktní design zajišťuje snadnou manipulaci i ve stísněných
prostorech a úsporné skladování. Navzdory menší velikosti nabízí vy-
nikající trakci na svazích a za mokra. Kloubové řízení umožňuje rychlé 
manévrování s minimálním poloměrem otáčení. 
■ Motor Briggs & Stratton PowerBuilt, hydrostatická převodovka,

šířka sekání 85 cm, hmotnost 190 kg.

Akční cena: 75 990 Kč
Běžná cena: 80 990 Kč

RADOST ZE
SEKÁNÍSEKÁNÍ

Gardentech s.r.o.
Mírová 15, 618 00 Brno-Černovice
www.gardentech.cz    tel.: 548 531 294
prodej@gardentech.cz

Jsme švýcarsko-česká společnost zabývající se výrobou 
a prodejem komínových systémů ALMEVA.

Momentálně hledáme pro rozšíření našeho týmu v Želešicích 
pracovníky na pozice:

SKLADNÍK
PRACOVNÍK DO VÝROBY 
PLASTOVÝCH KOMÍNŮ
Bližší informace o pracovních pozicích naleznete 

na www.almeva.cz v sekci Kontakty.

Svůj životopis a kontakt na sebe zasílejte na email: 
kariera@almeva.cz

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
Družstevní 501    |    664 43  Želešice
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NOVÁ 
ŠKODA 
SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Nová ŠKODA SCALA: 
4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km 

Den D 24. dubna 2019 – přijďte prozkoumat  
nový model ŠKODA SCALA. Na všech našich 
pobočkách Vám rádi poskytneme kompletní 
informace k novému vozu. Samozřejmostí je  
i testovací jízda. Už nyní najdete na našich webových 
stránkách aktuální nabídku vozů ŠKODA SCALA. 

Vyberete si z nabídky více jak 40 vozů ŠKODA 
SCALA ve výbavových stupních AMBITION a STYLE.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, tel.: 519 402 111
Lidická 123, 690 03 Břeclav, tel.: 519 326 500
Chrlická 1153, 664 42 Modřice, tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

SKO-Scala-185x120mm.indd   1 13.03.19   10:40

Nadnárodní společnost se sídlem Kaštanová 34,
areál MANAG (ranní směny) hledá nové
spolupracovníky na pozice:

• Úklid kanceláří a skladu - brigádně
o 2x týdně cca 5hodin
o Čas flexibilní, vhodné pro aktivní

seniory, studenty
o Více info na tel. 603 142 101

• Brigáda ve skladu - brigádně
o Libovolný počet hodin, pružná

pracovní doba
o Nenáročná manuální práce
o Více info na tel. 603 193 870
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