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Ze starostova šuplíku
V mém starostovském šuplíku se více než čtyři 
roky nachází složka s nadpisem „OBCHVAT“. 
Potřebu této stavby pociťujeme téměř každý 
den v dopravních zácpách. Záležitosti kolem 
obchvatu připomínají jízdu na horské dráze. 
Jednou nahoře a  hned zase dole. Uplynulo 
již více než deset let od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí na obchvat Tuřan. Od 
té doby se bohužel přípravné práce na vybu-
dování obchvatu v podstatě zastavily. Mezitím 
narostla doprava přes centrum Tuřan z cca 12 
tisíc automobilů na více než 20 tisíc automo-
bilů za 24 hodin. Z tohoto množství je více než 
3 tisíce automobilů nákladních, což znamená, 
že centrem Tuřan projíždí každou minutu dva 
až tři kamiony. V  minulém volebním období 
jsme se snažili přípravné práce posunovat. 
Podařilo se odsouhlasit memorandum o spo-
lečném postupu mezi Jihomoravským krajem, 
městem Brnem a  naší městskou částí. Vše 
vypadalo nadějně a na dobré cestě. Bohužel 
jsme ale narazili u tehdejšího vedení města na 
nezájem o řešení naší situace. Účastnili jsme 
se spousty jednání, čelili jsme hledání zástup-
ných problémů, nezačalo se s výkupy pozem-
ků, nepokračovalo se v  projektové přípravě 
stavby. Naše snaha přicházela vniveč. Zásadní 
obrat nastal až nyní. Po jednání s novým ve-
dením města Brna za účasti paní primátorky 
Markéty Vaňkové, pana náměstka Roberta 
Kerndla a  pana radního Petra Kratochvíla se 
konečně hnuly ledy.
Byla zřízena pracovní skupina se zástupci MČ 
Brno-Tuřany, Odboru investičního MMB (OI), 
Odboru dopravy MMB (OD) a Brněnských ko-
munikací a.s. (BKOM) s cílem urychlit příprav-
né práce i následné konkrétní úkoly směřující 
k zahájení výstavby obchvatu. Neprodleně se 
bude aktualizovat projekt v místech příklonu 
obchvatu k  letištním plochám. V  ostatních 
místech obchvatu již nic nebrání k  zahájení 
výkupu pozemků. Městská část vytipuje první 
skupinu vlastníků, se kterými je možno jednat 
o  odkupu. OI ve spolupráci s  BKOM a  OD, 
zahájí znalecké oceňování těchto pozemků. 
Jednání s vlastníky pozemků bude organizo-
vat tuřanská radnice. Po schválení aktualizova-
né projektové dokumentace budou zahájeny 
práce na výkupu pozemků i pod zbývající čás-
tí obchvatu.
>>>

AKTUALITY
Obecní rozhlas
Koncem prázdnin proběhne rekon-
strukce obecního rozhlasu. Po dobu 
cca 14 dnů bude rozhlas mimo provoz 
a nebudou zasílány ani SMS zprávy.

Program letního kina
26. 7. Po čem muži touží
2. 8. Bohemian Rhapsody
9. 8. Ozvěny Expediční kamery
16. 8. Rivalové
23. 8. Teroristka
30. 8. Coco

Slavnosti tuřanského zelí
Předprodej vstupenek na Slavnosti tu-
řanského zelí začne 1.  srpna  2019 na 
radnici v Tuřanech.

Výdej obědů pro důchodce
Provoz „Domovinky“ se od 2. září 2019 
přesouvá z  budovy zdravotního stře-
diska do jídelny Základní školy Měš-
ťanská, kde je mimo jiné zajištěný 
bezbariérový přístup. Výdej jídel bude 
probíhat v  době od 11:00-11:30 h, 
možnost stravy na místě 11:00-11:30 
h, 12:15-12:45 h.

Beseda s občany Dvorsk
Vedení radnice plánuje uspořádat 
v měsíci říjnu besedu s občany Dvorsk 
na témata, která se bezprostředně do-
týkají této místní části.

Dětské hřiště Moravská
Od června nelze využívat dětské hři-
ště při ulici Moravská z důvodu jeho 
rekonstrukce.



LISTY / 2 INFORMACE Z RADNICE

Za vedení městské části mohu konstatovat, že jsme již 
začali intenzivně jednat s  prvními majiteli pozemků. 
Chtěl bych tímto požádat občany, kteří vlastní pozemky 
pod obchvatem, aby je v žádném případě neprodávali 
různým spekulantům, kteří se na ně obracejí.
Události posledních dní mě naplňují optimismem a vě-
řím, že náš společný zájem, ulevit naší městské části od 
dopravního zatížení, dokážeme dotáhnout do úspěš-
ného konce.
Přeji Vám příjemně prožité léto, dětem krásné prázdni-
ny a budu se těšit na setkání s Vámi při některé z akcí 
pořádaných naší radnicí.
 

Radomír Vondra, starosta

Investice a stavební práce v roce 2019
Také v  letošním roce probíhají na území naší městské 
části různé stavební práce. Na základní škole Měšťanská 
byla dokončena nadstavba nad školní jídelnou. Pro žáky 
budou od nového školního roku k  dispozici dvě nové 
odborné učebny přírodopisu a zeměpisu, kabinet, šatny 
a sociální zázemí. Zároveň byla modernizována stávající 
odborná učebna fyziky a chemie.
Pro větší bezpečnost obyvatel (hlavně sportujících dětí) 
byla provedena demolice dlouho nevyužívaného a zchá-
tralého koupaliště na ulici Karkulínova. Vzhledem k tomu, 
že se nám podařilo v loňském roce po více než deseti le-
tech dokončit výkupy všech pozemků v celém sportovním 
areálu, připravujeme setkání zástupců všech zaintereso-
vaných sportovních oddílů (fotbalisté, tenisti, Sokol) s ve-
dením městské části, kde chceme prodiskutovat budoucí 
rozvoj celého sportovního areálu.
V  současnosti probíhá budování nového hřiště na ulici 
Moravská a zároveň připravujeme rekonstrukci hřiště na 
Malinské. Další dětská hřiště se pak chystáme v dalších le-
tech postupně zrekonstruovat také.
V  loňském roce pokračovaly ve spolupráci s  Brněnský-
mi komunikacemi opravy chodníků na ulicích Tuřanská, 
Kudrnova, Myslivecká a Moravská, v letošním roce se již 
opravují či budou opravovat chodníky na ulicích Pastevní 
a Kaštanová. Dokončili jsme úpravy polní cesty na vycház-
kové trase s  alejí u  Ivanovického potoka, zpevnili jsme 
plochu u haly Měšťanská pro parkování osobních aut ná-
vštěvníků haly, provedeme dílčí opravu ulice Východní. 
V závislosti na tom, zda se nám podaří ještě letos vysou-
těžit opravu účelové komunikace Petlákova-Jahodová (na 
kterou je již vydáno stavební povolení), budeme v závis-
losti na finančních prostředcích uvažovat ještě o dalších 
opravách účelových komunikací.
Vzhledem k  tomu, že se nám podařilo sehnat dotaci 
z  městského rozpočtu, budeme provádět rekonstrukci 
kaple a Napoleonských schodů v Brněnských Ivanovicích.
Pro naši pracovní četu byla dokončena oprava budovy 
v  areálu Agra. Zároveň postupně četu vybavujeme po-
třebnou mechanizací tak, aby se mohla podílet podstatně 
větším dílem na zvelebování naší městské části.

Příprava investičních akcí většího rozsahu probíhá ve spo-
lupráci s orgány města. O nejdůležitější akci – obchvatu 
Tuřan Vás informuje v samostatném článku pan starosta. 
Z dalších akcí připravujeme projekt cyklostezky s chod-
níkem z Tuřan do Dvorsk, pokračují přípravné práce na 
rekonstrukci inženýrských sítí (hlavně dešťové kanalizace) 
ulic Požární, Na Návsi a Rolencova, v plánu je i rekonstruk-
ce ulice Zezulova. Postupně probíhají také přípravné prá-
ce na Revitalizaci Holáseckých jezer.
V Holáskách v lokalitě U potoka probíhají z úrovně Bytové-
ho odboru MMB přípravné projekční práce na vybudová-
ní Domu s pečovatelskou službou a dvoutřídní mateřské 
školy včetně příjezdové komunikace.
Na závěr mi dovolte, abychom Vám popřál příjemné pro-
žití letních měsíců a dětem prosluněné prázdniny.
 

Miroslav Dorazil, místostarosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 14. schůzi dne 15. 4. 2019:
- schválila provozní řád Letního kina Tuřany a  podli-
cenční smlouvu o obchodních podmínkách poskyto-
vání podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech se 
společností FALCON, a.s., a to v souvislosti s provozo-
váním letního kina v Tuřanech,
- schválila cenu vstupného na kulturní akce pořádané 
MČ Brno-Tuřany pro rok 2019 takto:
• divadlo (21. 5. 2019): jednotné vstupné 100 Kč
• koncert (31. 5. 2019): jednotné vstupné 100 Kč
• cestopisná přednáška s  ochutnávkou exotického 
ovoce (11. 6. 2019): jednotné vstupné 50 Kč
• letní kino: dospělí 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč
• Slavnosti tuřanského zelí (21. 9. 2019): dospělí před-
prodej 120 Kč, na místě 150 Kč; děti 6-15 let a  dů-
chodci předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč; děti mladší 
6 let zdarma,
- schválila nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Obnova dětského hřiště Moravská“ za cenu 
1 953 836 Kč,
- schválila nabídku PB SCOM s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Odstranění koupaliště v Tuřanech – I. etapa“ 
ve var. 1, tj. se zasypáním bazénů dovezenou zeminou, 
za cenu 1 008 599 Kč,
- schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Zhotovení nové rampy pro výdej jídla 
v budově ZŠ Dvorecká“ za cenu 173 333 Kč,
- schválila nabídku Atregia s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Zpracování pasportu zeleně v MČ Brno-Tuřa-
ny“ za cenu 168 190 Kč,
- schválila dohodu o centralizovaném zadávání na po-
řízení dodávek elektrické energie/zemního plynu na 
období 2020 – 2023 pro odběrná místa městské části,
- schválila nabídku společnosti FISTAV, spol. s r.o., na 
provedení terénních úprav v  zahradě mateřské školy 
U Lípy Svobody v ceně 59 302 Kč,
- schválila nabídku Kooperativa pojišťovna, a.s., na re-
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alizaci veřejné zakázky „pojištění odpovědnosti zastu-
pitelů obce“ za cenu 4 615 Kč ročně s limitem plnění 
5 miliónů,
- stanovila celkový počet zaměstnanců statutárního 
města Brna zařazených do Úřadu městské části Brno-
-Tuřany na 19 funkčních míst.

Rada na 15. schůzi dne 29. 4. 2019:
- souhlasila s vyvěšením vlajky dne 5. července 2019 
při příležitosti státního svátku – Dne příchodu slovan-
ských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu na žádost spolku Moravská národní obec,
- schválila uzavření smlouvy o  vytvoření uměleckého 
výkonu  – vystoupení Big Band MDK Sokolov, z.s., na 
XXVIII. Společenském plese dne 24. 1. 2020,
- schválila nabídku společnosti GEFAB CS spol. s r.o., 
na provedení změny dopravního značení účelové 
komunikace v  prodloužení ulice Šípkové, a  to zjed-
nosměrněním části komunikace,
- schválila cenovou nabídku společnosti ISS stavtrade 
s.r.o., na provedení nové venkovní omítky přízemí bu-
dovy jídelny ZŠ Měšťanská ve výši 138 805 Kč.

Rada na 16. schůzi dne 13. 5. 2019:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na pořízení no-
vého dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky 
v roce 2019,
- schválila rozšíření aplikace Česká obec o modul Hlá-
šení závad, a to za částku 2 000 Kč bez DPH ročně,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce dvou herních 
prvků (věže se skluzavkou a vahadlové houpačky), kte-
ré jsou v  současné době umístěny na dětském hřiš-
ti při ulici Moravská, a  to TJ Sokol Brno-Tuřany coby 
vypůjčiteli,
- souhlasí s  navrženým rozsahem prací uvedeným 
v projektovém záměru nazvaném: „Rekonstrukce kap-
le na veřejném pohřebišti Brno-Tuřany“ a upozorňuje 
na nutnost dořešení odvodu dešťových vod ze střechy 
kaple.
- schválila cenovou nabídku společnosti ZLÍNMARK 
DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 62700 Brno, na 
vypracování „Studie omezení vjezdu tranzitní dopravy 
nad 12 t přes MČ Brno-Tuřany, směr Hodonín“ ve výši 
48 376 Kč.

Rada na 17. schůzi dne 27. 5. 2019:
- schválila nabídku České pojišťovny, a.s., na reali-
zaci veřejné zakázky „pojištění odpovědnosti obce“ 
s navýšením limitu pojistného plnění za věci převzaté 
a užívané na 1 milion Kč za cenu
38 519 Kč ročně,
- schválila nabídku FISTAV spol. s r. o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava asfaltového povrchu u  garáží 
na ul. Sladovnické“ za cenu 78 984 Kč,
- schválila nabídku ADACH s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava střechy kaple v Brněnských Ivanovi-
cích“ za cenu 487 996 Kč,

- projednala aktuální situaci u veřejné zakázky „nákup 
dopravního automobilu pro JSDH Brno-Holásky“, již 
bylo schváleno poskytnutí dotace všemi zainteresova-
nými stranami (MMB, MV a JMK), byly schváleny tech-
nické podmínky pro dopravní automobil a akce byla 
registrována Ministerstvem vnitra  – Generálním ředi-
telstvím HZS ČR pod číslem 014D241009406 Brno  – 
Holásky (JMK). Je tedy možné zadat veřejnou zakázku.
- schválila cenovou nabídku na zpracování dokumen-
tace pro územní rozhodnutí protihlukové zdi u  Ska-
teparku Tuřany za cenu 30 000 Kč bez DPH,
- po projednání stavu chodníků na hřbitově v  Tuřa-
nech uložila starostovi požádat Správu hřbitovů města 
Brna o provedení opravy povrchu pěších propojení na 
hřbitově v Tuřanech a doporučila, aby konstrukce byla 
v mlatové úpravě, upnutá do pásku z žulových kostek, 
výškově respektující stávající kořenový systém zdra-
vých vzrostlých stromů.

Zastupitelstvo na 4. zasedání dne 25. 4. 2019:
- vzalo na vědomí uplatňování Zásad územního roz-
voje pro Jihomoravský kraj, které představil doc. Ing. 
arch. Jakub Kynčl, hlavní projektant a zástupce zhoto-
vitele, který celou prezentaci okomentoval. Informace 
jsou dostupné na webové adrese: http://zurka.cz/.
- nesouhlasí s navrhovanou změnou čl. 3 odst. 2 písm. 
b) a čl. 18 odst. 1 písm. c) vyhlášky statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, 
ve znění pozdějších vyhlášek, a souhlasí se zbylým ob-
sahem návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závaz-
ná vyhláška o Statutu města Brna,
- souhlasilo s  celoročním hospodařením a  finančním 
vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2018 
a schválilo závěrečný účet městské části Brno-Tuřany 
za rok 2018,
- schválilo poskytnutí dotací z programu Provoz sub-
jektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- vzalo na vědomí „Studii řešení Tuřanského náměstí“, 
kterou zpracovala kancelář architekta města,
- rada předložila zastupitelstvu územní studii, nazva-
nou „Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna“ a zastupitelstvo požaduje:
• i v novém územním plánu zachovat stávající zahrád-
kářské lokality tam, kde jsou v současné době zahrád-
ky v  nestavebních plochách (plochy krajinné zeleně 
apod.)
• tyto plochy vyřadit z ploch „veřejné zeleně“ a zařadit 
je do ploch zahrádek (IZ, popř. IZCH)
• stávající plochy ZPF s objekty pro rodinnou rekreaci 
v místech, kde v novém ÚP zůstanou, vyřadit z ploch 
IZCH a zařadit do ploch IRCH
• limit velikosti rekreačních objektů v plochách zahrá-
dek IZCH zvětšit (např. na 35 - 45 m2)
• provést změny v  lokalitách uvedených v příloze to-
hoto usnesení.

Více na www.turany.cz
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Hlášení závad
Vážení spoluobčané, naše městská část využívá aplikaci 
Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální infor-
mace rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřed-
nictvím notifikací. Již vám neuniknou žádné důležité 
informace, ať už z běžného dění v obci nebo o sportov-
ních a kulturních akcích.
Nyní nově v aplikaci naleznete možnost zpětné vazby 
směrem k úřadu, a to Hlášení závad.
Narazíte-li na nějaký nedostatek v  naší městské čás-
ti, například černou skládku, nesvítící veřejné osvět-
lení nebo jinou závadu, jednoduše klikněte v  aplikaci 
ve spodní liště vpravo na volbu Hlášení závad. Otevře 
se vám jednoduchý formulář, který vyplníte, upřesníte 
lokalizaci místa ručně nebo výběrem na mapě, přidá-
te fotografii situace. Následným stiskem tlačítka ODE-
SLAT obdrží úřad městské části e-mail s vaším hlášením 
a danou záležitost se bude snažit v nejbližším možném 
termínu vyřešit.

Předem děkujeme, že nejste lhostejní ke svému 
okolí.

Okénko zastupitele
Vážení spoluobčané, od loňské-
ho podzimu jsem v  naší městské 
části novým zastupitelem za KDU-
-ČSL. Rád bych vám touto cestou 
zprostředkoval své dojmy a před-
stavil i  pár podnětů, které jsem 
přinesl. Myslím, že za každým ze 
zastupitelů by mělo být vidět něco 
hmatatelného.
Navrhl jsem vytvoření pracovní 
skupiny pro dopravu. Jejím výstu-
pem jsou dvě důležité věci. V prvé 
řadě byla zadána dopravnímu expertovi zakázka na za-
jištění zákazu vjezdu tranzitní kamionové dopravy naší 
městskou částí. Z počátku se bude jednat jen o zákaz 
na silnice 380 ve směru od centra. Pokusíme se tak vy-
dat stejným směrem, jako například Rajhrad, Slatina 
a další. Neméně důležitým výstupem pracovní skupiny 
byl návrh řešit dopravní řešení v obci hromadně, pod-
le potřeb místních občanů. Dohodli jsme se, že během 
letošního léta posbíráme od občanů jejich podněty na 
zlepšení dopravy ve svém okolí. Na podzim všechny 
podněty předáme dopravnímu expertovi, který zhod-
notí jejich proveditelnost, doplní je o další koncepční 
návrhy a zajistí jejich schválení na příslušných odborech 
magistrátu města Brna.
Druhou oblastí, které jsem se věnoval, bylo prověření 
možnosti postavit plnohodnotnou tělocvičnu u ZŠ na uli-

INFORMACE Z RADNICE
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ci Požární. Dlouho jsem slýchal, že to není možné zejmé-
na z  důvodů finančních. Nicméně, ukázalo se, problém 
s financováním není. Stačí, když si o peníze na tělocvič-
nu řekneme. Má to však dvě „ale“. Za prvé je potřeba si 
o tyto peníze říct nejpozději letos v říjnu. Druhým „ale“ je, 
že s tímto případným vylepšením školy na Požární řekne-
me jednoznačné „ne“ zrušení této pobočky. Přitom právě 
zrušení škol na Požární a Dvorecké je nedílnou součástí 
rozšíření ZŠ na Měšťanské o nové křídlo v rámci kompletní 
centralizace školy v naší městské části. Z  toho plyne, že 
během letošního léta bychom si měli vyjasnit, jakým smě-
rem se vlastně v oblasti školství chceme ubírat. Osobně 
vnímám výhody obou řešení. Jako nejhorší scénář vidím 
možnost, že letos o tělocvičnu nezažádáme a v budoucnu 
zjistíme, že Holásky o školu připravit nechceme. Jedno-
duše – pokud nebudeme dělat teď nic, můžeme si zavřít 
obě možnosti.
V nejbližších měsících se proto budu snažit především při-
pomínat svým kolegům na radnici tato dvě témata. Budu 
sbírat podněty na zlepšení dopravy v okolí vašich domů. 
Také je potřeba rozviřovat na různých platformách disku-
ze o směřování naší školy. Chci, aby výsledná volba byla 
skutečně kvalifikovaná a dlouhodobě přijímaná.

Jiří Protivínský, zastupitel za KDU-ČSL

Sečení trávníků v době sucha

Přestože letošní jaro bylo chladné a  na dešťové srážky 
poměrně bohaté, deficit spodních vod je stále značný. 
Hospodaření s vodou se stává tématem stále více disku-
tovaným a problém nedostatku vody stále aktuálnějším.
Každý z nás můžeme alespoň trochu přispět. Většina ob-
čanů naší městské části bydlí v domcích se zahradou.
Péči o  trávník bychom měli přizpůsobovat aktuálním 
klimatickým podmínkám. Především se jedná o  počty 
a termíny sečí. Zcela chybným postupem je zrušit kosení 
v jarním období, navíc při dostatku vláhy. Naopak v letním 
horkém počasí s vláhovým deficitem by mělo být kose-
ní omezeno. Výška seče by měla korespondovat s typem 
trávníků a  způsobem jeho využití. Například u  trávníků 
s  intenzivní údržbou není vhodné odstraňovat více jak 
1/3 hmoty. Při seči nesmí být poškozeny odnožovací části 
rostlin.
Co se s  trávníkem sekaným v  horku děje a  jaká jsou 
doporučení?
Nesekat trávník v horkém a suchém počasí. Nízko seče-
né porosty se přehřívají, zasychají, půda odpařuje veške-
rou vláhu a ztrácí schopnost zadržovat vodu. Zhoršuje se 
tím mikroklima a tak i podmínky pro stromy, lidi i zvířata. 
Prostředky a čas věnované na sečení lze využít na zálivku 
stromů.
(Podle informací Společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, z.s., www.szkt.cz)

Hana Dombrovská, Komise životního prostředí

Mezigenerační zahrada  
v Domově pro seniory
Dne 11. 6. 2019, k příležitosti oslavy 10. výročí od zahá-
jení provozu Domova pro seniory Holásecká, proběhl 
slavnostní akt otevření Mezigenerační zahrady za pří-
tomnosti primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
Koncept tohoto venkovního prostoru slouží k relaxaci  
a terapii, k pohybu a hře pro klienty našeho domova, 
rodiny s dětmi, návštěvy, ale i pro širší veřejnost. Mezi-
generační zahrada přebírá princip tzv. smyslových za-
hrad – propojení rozvoje smyslů a podporu pohybových 
aktivit. Program zahrady je tvořen rotopedem s lavičkou 
pro dvě osoby, trenažéry pro cvičení ramen a loktů, lano-
vým kolotočem, kladinou, interaktivním panelem s hrou, 
kresbou na tabuli a dalšími přírodními materiály, které 
slouží k rozvoji jemné motoriky. Mezi autorské prvky patří 
systém cest s kontrastními povrchy, které je možné přejít  
i bosou nohou. Hmatový záhon s vonnými květy, keře  
s aromatickými listy a s jedlými plody. Ke komplexnosti 
tohoto prostoru přispívá lehce přístupný chodník tvořen 
dřevěnými rošty s možností procházky. Nezbytnými prv-
ky jsou zdroj pitné vody – pítko a lavičky s opěradly, které 
celou zahradu doplňují o možnost delší relaxace.
Mezigenerační zahrada bude pro veřejnost zpřístup-
něna od 1. 7. 2019. Provoz objektu určuje Provozní řád, 
který je umístěn na oplocení s brankou a upravuje mimo 
jiné provozní dobu zahrady v období od 1. května do 30. 
září mezi 8:00 - 21:00 h. Od 1. října do 30. dubna mezi 
8:00 - 17:00 h.

Miroslava Mužíková, ředitelka

INFORMACE Z RADNICE
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Dáme na vás – Brňané podali 114 
projektů a 90 z nich bylo veřejností 
podpořeno!
První dvě fáze brněnského participativního rozpočtu 
Dáme na vás jsou u  konce. V  první fázi mohli Brňané 
podávat své návrhy pro lepší Brno. Do termínu jich bylo 
podáno 114 v celkové hodnotě
203 mil. Kč. Do konce května z těchto projektů veřejnost 
podpořila 90 nejlepších v hodnotě 174 mil. Kč.
„V těchto dnech se budou projekty zabývat zástupci od-
borů Magistrátu města Brna a  budou posuzovat jejich 
proveditelnost. Již nyní máme na našich stránkách první 
vyjádření. Následně budou projekty zasílány k posouze-
ní vedení městských částí, do kterých umístěním spada-
jí.“, řekl vedoucí Kanceláře participace Marco Banti. Tato 
fáze bude trvat do 30. 9. Projekty, které budou shledány 
jako proveditelné, postupují do velkého listopadového 
finále, které proběhne od 1. do 29. listopadu.

A jaké jsou ty nejlepší projekty z vaší městské části?
V  rámci městské části Brno-Tuřany veřejnost podpořila 
sportovně laděné projekty „Revitalizace lokality Lesíček“ 
zaměřený na citlivou obnovu zarostlého Lesíčku a  „Tu-
řanský spolkový dům“, kde by se vytvořilo zázemí dět-
ským spolkům.

Všechny podpořené projekty a aktuální informace o je-
jich proveditelnosti najdete na webové stránce damena-
vas.brno.cz nebo na facebookové stránce Dáme na vás.

Klára Drápalová, kancelář participace MMB

MŠ U Lípy Svobody
Na konci dubna se zahrada naší mateřské školy stala 
místem pro čarodějnický rej. Slétlo se mnoho čaroděj-
nic, čarodějů, rodičů a  přátel školy. Děti se nejdříve 
vydováděly na soutěžních stanovištích, na kterých se 
vystřídaly ve čtyřech skupinkách rozdělených podle 
tříd. Jejich úkolem bylo například prolézt pavučinovým 
labyrintem, aniž by se pavučiny dotkly. Na dalším stano-
višti si zase vyrobily čarodějnici na špejli, a dokonce si 
mohly umíchat vlastní kouzelný lektvar. Poté už se všich-
ni přesunuli k ohni, aby si později mohli pochutnávat
na opečených buřtech.
V květnu se děti konečně dočkaly oblíbené školky v pří-
rodě. Letos jsme se opět vydali na Vysočinu do krás-
ného prostředí hotelu Medlov. Tady se děti proměnily 
v odvážné piráty a snažily se najít zakopaný poklad. Ka-
ždý den děti plnily úkoly piráta Jacka Sparrowa, který 
jim za odměnu dal jednu část mapy. Když děti získaly 
za noční stezku odvahy poslední díl mapy, našly správ-
nou cestu k pokladu. Bohatý program zařídili instruktoři 
agentury Outdoorwawe, díky kterým si mohli malí pirá-
ti užít netradiční aktivity jako plavbu na paddleboardu, 
střílení z foukaček, šplhání po lanech až do korun stro-
mů nebo také zorbingové koule a skákací hrad.
Poklad byl objeven, s  pirátskými zkouškami zručnosti 
se však nekončilo. Paní učitelky se zúčastnily Dne dětí 
v Tuřanech, kde měly pro děti připravenou překážko-
vou dráhu s  hodem vodní „bomby“ na pirátskou loď 
a hledání ztraceného klíče od truhly pokladu.
V  červnu se těšíme na zahradní slavnost - pasování 
předškoláků. Odvážní mohou dokonce zůstat ve škol-
ce i přes noc a užít si také pyžamovou diskotéku. Dále 
nás čekají besídky pro rodiče a samozřejmě výlety. Děti 
se tak budou moci podívat například do podvodního 
tunelu a archeoskanzenu v Modré, navštíví 3D bludiště 
v Hodoníně nebo se projedou parníkem po brněnské 
přehradě.
 

Kolektiv MŠ U Lípy Svobody

ŠKOLA
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Naše děti slaví úspěch na sportovní 
olympiádě

Ve středu 15.  5.  2019 se děti z  MŠ Holásecká, stejně 
jako každý rok, zúčastnily sportovní olympiády brněn-
ských mateřských škol.
Ve velké konkurenci dětí, i  přes nepříznivé počasí, se 
nám opět zadařilo a vybojovali jsme 3 medaile.
1. místo ve skoku z místa - Jakub Pazdera
2. místo v běhu - Dominik Šatný
3. místo ve skoku z místa - Nikola Brychtová
Všem dětem, které se zúčastnily, děkujeme za skvělou 
reprezentaci a blahopřejeme ke krásnému úspěchu.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Poděkování MŠ
Děti z  mateřské školy Holásecká děkují Honebnímu 
společenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude 
využit k  zakoupení pomůcek ke zkvalitnění výchovně 
vzdělávací práce.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

MŠ Zapletalova děkuje Honebnímu společenstvu Brno-
-Tuřany za hodnotný sponzorský dar, kterého využijeme 
při úpravě školní zahrady.

Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova

Střípky ze života Měšťanky

Během zimy a  jara jsme se účastnili i  spousty zajíma-
vých akcí, setkání a přednášek.
V měsících únoru a březnu jsme se vydali do Jeseníků, 
přesněji do Karlova pod Pradědem, kde jsme si užíva-
li letos bohaté zimy. Oba dva kurzy se nesly v  duchu 
slavné komedie století „S tebou mě baví svět“. Dováděli 
jsme na sněhu i v chalupě a věříme, že si děti odvezly 
z obou kurzů parádní zážitky.
V rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace 
jsme letos navštívili Berlín, kde děti mohli nasát atmo-
sféru tohoto města a projít si památky a historii, kterou 
touto město oplývá.

Svojí návštěvou nás poctil tuřanský rodák a válečný ve-
terán druhé světové války generálmajor Emil Boček. 
Jedná se o  posledního žijícího českého pilota RAF 
a také držitele Řádu Bílého lva.
Zapojili jsme se také do řady soutěží, ať už to byla Su-
perstar školních družin, několik matematických soutěží, 
dějepisná akce Den boje za císaře nebo sportovní klání 
v lezení a fotbalového McDonald’s Cupu prvního stup-
ně. Fotbalisti z druhého stupně výborně reprezentovali 
svůj sport, ale i školu ve velmi prestižním turnaji O po-
hár primátorky města Brna.
Nelenili jsme ani, co se exkurzí týče a během druhého 
pololetí jsme navštívili jadernou elektrárnu Dukovany 
a přečerpávací elektrárnu Dalešice, velmi zajímavá byla 
také návštěva České televize, poučné bylo SAKO Brno, 
za kulturou i poznáním jsme vyrazili do divadla na před-
stavení Naši prezidenti, za námi naopak přijel divadelní 
soubor s představením o Leonardovi da Vincim.
V neposlední řadě jsme oslavili Den dětí, který se opět 
velmi vyvedl, děti soutěžily v různých sportovních i ne-
sportovních disciplínách. Bylo vidět, že se velmi dobře 
baví a odnáší si spoustu zážitků. V rámci akce jsme také 
vybírali hračky pro děti z dětských domovů.
Naše škola se zapojila do projektu HOBIT- HOdina Bio-
logie pro živoT: Implementace problematiky cerebro-
vaskulárních a  kardiovaskulárních onemocnění do 
školního vzdělávacího plánu“, organizovaného Meziná-
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rodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocni-
ce u sv. Anny v Brně.
HOBIT je projekt určený pro žáky základních škol a stu-
denty víceletých gymnázií Jihomoravského kraje. Smy-
slem projektu je předat žákům jednoduché informace, 
které vedou k záchraně života při vzniku cerebro- a kar-
diovaskulárních onemocnění. Žáci se učí reagovat na 
příznaky mozkového a srdečního infarktu tak, aby byli 
schopni postiženému zachránit život. Do projektu je 
celkem zapojeno 37 škol Jihomoravského kraje.
Uskutečnil se také finálový den projektu Lepší místo, 
kdy si děti vyzkoušeli, jaké to je prezentovat před pu-
blikem a odbornou porotou a zaslouží velké uznání za 
předvedené výkony! V  rámci programu zažili zajíma-
vou exkurzi po tuřanském letišti. Z vítězství se nakonec 
radoval projekt Šťastná zahrada budovy Požární. Slav-
nostní otevření proběhne 27. 6. 2019 na zahradě školy 
na Požární.

Rádi bychom pozvali všechny děti, jejich rodiče a pří-
buzné, všechny přátele školy na zahradní slavnost 
„Prázdniny jsou před námi“, která se uskuteční dne 
26.  6. od 15:30 h na hřišti na ulici Javorová, u  SDH 
Holásky.

Rád bych poděkoval všem dětem, rodičům, přátelům 
školy, učitelům a celému personálu školy za skvělý škol-
ní rok! Užijte si všichni prázdniny a v září zase hurá do 
školy ☺

Petr Opletal, ředitel

Den dětí ve Dvorskách
První neděli měsíce června -2. 6. 2019 - proběhl Dětský 
den v brněnské části Brno-Dvorska v areálu dostihové-
ho závodiště. Řekněme si to upřímně, velice hojná účast 
nás trochu zaskočila, ale protože jsme všichni jeden vel-
ký tým, všechno se řešilo za pochodu a zvládlo se na 
jedničku. Proto patří díky všem, kteří obstarávali atrak-
ce, občerstvení a klidný chod dne. Registrační lístky pro 
děti se zastavily na čísle 165, celková návštěvnost byla 
okolo 600 lidí. Každé z dětí, které splnilo všech 10 úko-
lů, dostalo velmi obsáhlý dárkový balíček, ve kterém 

byly omalovánky, barvičky, křupky, lízátka, nějaká slad-
kost… Za to, že každé mládě dostalo balíček dobrot, 
poděkujme těm, kteří se na ně složili: Milanu Nováko-
vi, Petru Císařovi, Josefu Vymazalovi, Milanu Maťátko-
vi, Davidu Vymazalovi, Zbyňku Michalcovi a  Františku 
Rohmovi. Každé z dětí bylo také řádně nakrmeno špe-
káčkem a napojeno limonádou na účet pořadatele. Od 
zmrzlinářství Hvězda byla zdarma k  dispozici sladká 
tečka v podobě dvou nejoblíbenějších zmrzlin – vanil-
kové a jahodové.
Mezi úkoly, které děti plnily, byla již tradičně nejpo-
pulárnější jízda na koních, kterou někteří absolvovali 
i  vícekrát. Děti se tak mohly svézt na účastníkovi Vel-
ké pardubické steeplechase či bílé kobylce umístěné 
v Jarní ceně klisen (jeden ze 4 nejvýznamnějších dosti-
hů, tzv. klasických). Koníci tak vyvrátili často řečenou po-
mluvu o dostihových koních, že jsou to blázni. Z dalších 
úkolů plněných dětmi vzpomeňme: chůzi na chůdách, 
slalom s vajíčkem na lžíci, střelbu ze vzduchovky i střel-
bu na fotbalovou branku, lovení rybiček i lovení jablek 
z vody, hod na cíl… MČ Brno-Tuřany nám také společně 
s 5P Marketing přispěla rovným dílem na skákací hrad, 
na kterém děti mohly řádit po celé odpoledne. Další 
velmi vytěžovanou atrakcí, kde se ruce nezastavily, bylo 
malování roztodivných motivů na obličej. Pomyslným 
zlatým hřebem odpoledne byl zásah sokolnických ha-
sičů, kteří přijeli ochladit děti hasící pěnou. A podařilo 
se. Chvílemi to vypadalo, jako v pohádce Hrnečku vař! 
Před pěnou nebylo úniku.
Za rok se na Vás těšíme znovu ☺

Gabriela Škodová

ŠKOLA
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Noc kostelů na Královce

Po staré cestě z  Brna do Tuřan stojí na místě zvaném 
Královka jediná ze čtrnácti kapliček původní křížové 
cesty zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Kdysi na po-
klidném místě u mlýna, dnes v těsné blízkosti dálniční-
ho přivaděče. Kaplička byla v bídném stavu, když se její 
úpravy ujal pan Jan Lang z Holásek. Sotva si dovedeme 
představit, kolik práce, vyjednávání, shánění peněz od 
různých sponzorů, (možná i  „tichých domácností“) za-
žil obnovitel, aby mohla tato kaple, v dnešní hektické 
době, „žít“. Letos je to právě dvacet let, co byla znovu 
vysvěcena.
Jde o objekt o necelých 10 m2. V čele je socha sv. Jana 
Nepomuckého, po stranách 14 miniaturních obrázků 
křížové cesty, nechybí soška P. Marie tuřanské, ke kte-
ré tudy v minulosti vedla cesta poutníků. V upomínku 
na starý mlýn je zde jeden kulatý mlýnský kámen. V po-
sledních letech sem přicházejí, kolem svátku sv. Jana, 
poutníci z nedalekých Horních Heršpic. Kaple bývá ote-
vřena v den Noci kostelů. Letos, při kulatém 20. výročí, 
se zde sešlo snad nejvíc návštěvníků v historii (asi tak 
40), z toho větší polovina byla z tuřanské farnosti a ne-
byli to jen „kosteloví věřící“.

Program zahájil znamením sv. kříže a krátkou modlitbou 
P. Karel Cikrle, který následně přečetl úryvek z  evan-
gelia sv. Jana. V krátké promluvě hovořil o třech málo 
známých epizodách ze života světce, kterému je kaple 
zasvěcena. Za doprovodu dnes už známého českého 
dirigenta Pavla Šnajdra na el. klávesy a  jeho synů na 
housle jsme zazpívali dvě sloky písně „Vroucně vzýván 
budiž sv. Jene“, následovaly litanie k  českému světci 
a  zpěv dalších dvou slok písně. Sv. Jana oslavili svým 
vystoupením Štěpán a Vojtěch Šnajdrovi: Vojtěch před-
nesl skladbu G. H. Haendla „Hudba k ohňostroji“ a Ště-
pán známou píseň Ch. Gounoda „Ave Maria“, kterou 
skladatel napsal na preludium J. S. Bacha.
V závěru poděkoval pan Lang všem přítomným za účast, 
vzpomněl na žijící i zemřelé pomocníky a sponzory. Ná-
vštěvníci měli možnost si zakoupit obrázky dobového 
mlýna s příležitostným razítkem, případně medailky.
Následovalo pohoštění u  stolečků, které i  s  lavicemi 
ochotně zapůjčili holaští hasiči. Návštěvníci se ve vla-
hý májový podvečer rozcházeli duchovně posilněni, 
s dobrou náladou a pohledem na zapadající slunce.

František Máca
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Mladí hasiči z Holásek

Naši mladí hasiči nám dělají jen radost. Po intenziv-
ních jarních trénincích dosahují dobrých výsledků na 
soutěžích v požárním útoku a v celoroční hře Plamen. 
Na závodech v  Bohunicích skočili mladší žáci devátí 
a  starší žáci čtvrtí. Při šestnáctém ročníku Memoriálu 
Leopolda Šroma v Chrlicích, který se konal 18. května, 
obsadili starší žáci ve své kategorii pěkné třetí místo, 
když požární útok zaběhli za 19,6 sekundy. Družstvo 
dorostu „Chrlásky“, jehož název jasně napovídá o jeho 
složení, obsadilo druhé místo ve své kategorii a mlad-
ší žáci skončili jedenáctí. Okresní kolo hry Plamen se 
konalo 25. května ve Šlapanicích, kde mladší žáci ob-
sadili 7. místo a starší žáci 5. místo. Dva dorostenci se 
následující den v kategorii jednotlivců umístili na 13. 
a 14. místě.
Opět Vám všem jménem sboru chci poděkovat za 
podporu ve sběru papíru, ať už Restauraci Colatrans-
port, tak i  ostatním spoluobčanům, kteří jste takto 
přispěli na nákup nových proudnic a helem pro naše 
mladé hasiče.
Kroužek mladých hasičů se schází pravidelně každé 
pondělí od 17:00 do 19:00 hodin v  hasičské zbroj-
nici na ul. Javorová 9 v Holáskách. Případné zájemce 
o  členství rádi uvítáme a  představíme jim, co vše by 
měl „Mladý hasič“ umět, znát a  které dovednosti si 
osvojit.

Michal Krátký, velitel SDH Brno-Holásky

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad - regulační plán (RP)
Podle posledních informací z Odboru územního plá-
novaní a rozvoje (OÚPR) byly již vypořádány, případně 
do návrhu regulačního plánu (RP) zpracovatelem za-

pracovány, připomínky oprávněných investorů, obča-
nů a městské části. V květnu ještě proběhlo na OÚPR 
koordinační jednání zpracovatele RP a  zpracovatelů 
dokumentace pro územní rozhodnutí na infrastrukturu 
výstavby v lokalitě U Potoka s cílem prověřit návaznost 
infrastruktur obou lokalit.
V  současnosti se připravuje veřejné projednání RP, 
které by mělo proběhnout na OÚPR na konci červ-
na  2019. Po zapracování případných připomínek ve-
řejnosti by odhadem na podzim 2019 mohl být návrh 
RP předložen orgánům Města Brna ke schválení.

Lokalita U Potoka
V průběhu posledních dvou měsíců proběhlo několik 
pracovních jednáních na bytovém odboru magistrátu 
Města Brna. Na nich, za účasti zástupců městské části, 
zpracovatele projektové dokumentace pro územní ří-
zení na technickou a dopravní infrastrukturu (DÚR na 
infrastrukturu) i  zpracovatele projektové dokumenta-
ce pro územní řízení na Dům s pečovatelskou službou 
(DPS), mateřskou školku a  bytové domy (DÚR DPS), 
byly práce na obou projektech (U Potoka a Vinohrad) 
koordinovány a byly projednávány, případně dořešo-
vány zbývající problémové okruhy jako např. odvede-
ní dešťových vod a  dořešení infrastrukturních vazeb 
na RP, dohoda s majitelem chatky postavené na měst-
ském pozemku, která brání výstavbě v místě budoucí 
mateřské školky a je nutné ji odstranit apod.
Podle našich informací by DÚR na infrastrukturu měla 
být předložena dotčeným orgánům k  vyjádření do 
konce června 2019. V těsném závěsu poté by měla být 
předložena i DÚR DPS.

Holásecká jezera
V současné době bylo zahájeno přepracování projek-
tové dokumentace projektu revitalizace jezer na zákla-
dě dodatku ke smlouvě uzavřené mezi městem Brnem 
a firmou zhotovitele Geotest Brno. Dodatek smlouvy 
byl vyvolán změnou navrhovaného řešení revitalizace 
od záměru omezeného rozsahu, tj. odstranění sedi-
mentu pouze z  několika nádrží, ke komplexnímu ře-
šení, tj. odstranění sedimentu ze všech vodních ploch 
(kromě jezera Kašpárkova).
Finanční strategie krytí nákladů spojených s  inves-
tičním záměrem se mění - předpokládá se postupné 
investování projektu městem Brnem, rozdělené rov-
noměrně do několika roků. Od původního záměru 
spolufinancování se Státním fondem životního pro-
středí se upouští z důvodu nevýhodnosti jeho malého 
finančního podílu a s tím spojených omezujících pod-
mínek v rámci Operačního programu životní prostředí.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Letní tematické prohlídky Brna

TIC Brno si vás dovoluje pozvat na oblíbené komento-
vané prohlídky města, které Brno ukazují z mnoha úhlů 
pohledů. O  prázdninách můžete vybírat z  devíti té-
mat, z nichž většina je zaměřena na vznik Velkého Brna 
a jeho 100. výročí, takže můžete nově poznávat jednot-
livé městské části. S průvodci si projdete Řečkovice, Ža-
bovřesky, Komín, Jundrov, Nový Lískovec a Maloměřice 
a Obřany a také Tuřany.
Dvě další prázdninové procházky jsou věnovány slav-
ným bitvám a soubojům. Zjistíte na nich, jak francouz-
ský plukovník město Brno před Švédy uhájil a kde se 
odehrály slavné brněnské souboje.
13. 7. 14.00 h Obřany a Maloměřice
20. 7. 16.00 h Řečkovice včera a dnes
27. 7. 14.00 h  Žabovřesky
10. 8. 10.00 h Komín – procházka a vyprávění 
o lidech, událostech a pamětihodnostech
11. 8. 17.00 h Tuřany
Průvodkyně:	 Ilona	Protivínská
Sraz:	před	úřadem	MČ	Tuřany,	Tuřanské	nám.	1
Při procházce si připomeneme historii a slávu staroby-
lého mariánského poutního místa v Tuřanech, navštíví-
me kostel a projdeme si okolní areál. Neopomeneme 
ani nedaleký Husův sbor, vyzdobený krásným nástěn-
ným obrazem akademického malíře Rudolfa Kundery. 
Procházku doplníme zastavením v  okolí nenovického 
zámku.
15. 8. 18.00 h Jak francouzský plukovník město Brno  
  před Švédy uhájil
18. 8. 10.00 h Slavné Brněnské souboje
24. 8. 14.00 h Jundrov – vesnice ve městě
25. 8. 14.00 h Nový Lískovec
7. 9. 16.00 h Židenice a Juliánov

Bližší informace najdete již brzy na www.ticbrno.cz 
v sekci tematické prohlídky.

TROOPERS Day – oslava zrození 
nového klubu TROOPERS
V pátek 24. května 2019 se v hale na Měšťanské ulici 
v Brně-Tuřanech a jejím blízkém okolí uskutečnil TROO-
PERS Day. Den, kdy přišli florbalisté TROOPERS všech 
věkových kategorií, jejich rodiče a kamarádi oslavit zrod 
nového florbalového klubu TROOPERS.
Akce začala v  16:00 hodin. Každý hráč se zaregistro-
val do florbalového turnaje a  dostal soutěžní kartičku. 
K čemu je? To zatím děti nevěděly. Navíc neměly ani čas 
přemýšlet, protože ve vestibulu je ihned zaujaly plné sto-
ly jídla, které napekli rodiče hráčů a trenéři TROOPERS, 
a výčep s  limonádou a pivem (to ale samozřejmě bylo 
určené pouze pro starší 18 let). V 16:45 h se všichni sešli 
na palubovce, aby si vyslechli úvodní slovo prezidenta 
klubu Marka Plase a dalších představitelů klubu. Dětem 
byla popsána náplň TROOPERS Day. Od této chvíle tedy 

věděli formát florbalového turnaje, který se bude ode-
hrávat po celou dobu trvání akce. V  momentech, kdy 
hráčův tým nebude hrát, mají všichni možnost soutěžit 
na devíti stanovištích, z  nichž drtivou většinu připravi-
li členové elitního mužského týmu, případně si mohou 
zaskákat na skákacích hradech nebo se zaposlouchat 
do rytmů Toma Holiče, opět hráče elitního týmu mužů. 
A teď už víte i vy, proč děti při vstupu dostaly soutěžní 
kartu. Aby měly o motivaci postaráno a obešly všechny 
stanoviště, klub se rozhodl, že za každé získané razítko 
věnuje 5 Kč Nadačnímu fondu Emil. A to stále není vše. 
Ve vestibulu bylo prodáváno oblečení, jehož nákupem 
osoby přispívaly na útulek Dočasky De De, který se stará 
o opuštěné a týrané pejsky a hledá jim nové páníčky.
Chvíli po 17. hodině zazněl úvodní hvizd a na třech hřiš-
tích se proti sobě utkalo prvních šest týmů. Ostatní děti 
venku navštěvovaly stanoviště. Čekal je limoběh, florba-
lový petanque, florbalové šipky, golf, závod v trakařích, 
balanční cvičení, hasičské auto a pak dvě stanoviště na 
oddych: fotokoutek a  malování maskota. Když první 
kolo turnaje skončilo, týmy se vyměnily a děti, které proti 
sobě před chvíli nastoupily v hale, nyní běhaly po ven-
ku a získávaly razítka. Ti, co už měli na kartičce zaplněná 
políčka, šli ukázat svůj um s florbalkou do haly. Nejrych-
lejší soutěžící měli kartičku kompletně zaplněnou (a tedy 
splněny všechna stanoviště) okolo 18:30 h. Jako první si 
mohli vyzvednout odměnu v podobě dárkové taštičky se 
sprchovým gelem a zubní pastou od firmy Notino, pro-
pisku od firmy Czech Fund a samozřejmě něco na zub.
Po skončení turnaje, zhruba ve 20:00 h, bylo vyhlášeno, 
že díky všem zúčastněným se podařilo vybrat 5 500 Kč 
pro útulek Dočasky De De a 3 510 Kč pro Nadační fond 
Emil. Vedení klubu se však rozhodlo, že částku pro Na-
dační fond navýší a prezident klubu Marek Plas do rukou 
ředitelky Nadačního fondu Emil předal voucher na část-
ku 10 000 Kč.
Za tento počin si celá rodina TROOPERS zatleskala a roz-
loučila se. Netrvalo ale dlouho a  brzy byla zase spolu, 
protože hned další den je čekal florbalový turnaj. Mrzí 
Vás, že jste se TROOPERS Day nezúčastnili? Nezoufejte, 
byl to první ročník a rozhodně ne poslední.

Jan Daler
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Úspěšní judisté

Mladí judisté ze Sokola Brno-Tuřany se zúčastnili několi-
ka turnajů a vedli si dobře. V Uherském Brodě nejlepší-
ho výsledku dosáhl Vít Votava do 34 kg, který prohrál až 
ve finále. Na třetích místech skončili do 30 kg Josef Krtil 
a do 57 kg Lukáš Foltin. Na silně obsazeném turnaji ve 
Tvrdonicích, kde startovalo 180 závodníků z celé Moravy, 
se tuřanští judisté neztratili. Vít Votava opět prohrál až ve 
finále. Třetí místo vybojovali Josef Krtil, Andrej Klimeš do 
27 kg, Petr Chvátal do 54 kg a Lukáš Foltin. Sokol Brno-
-Tuřany obsadil celkově 10. místo z 21 oddílů.
V Hulíně barvy Tuřan hájil Lukáš Foltin a přivezl bronzo-
vou medaili.

Jiří Cinádr

SK Tuřany

V průběhu měsíce května a června uspořádal SK Tuřa-
ny dva mezinárodní fotbalové turnaje starších přípravek. 
Obou turnajů se celkem zúčastnilo 25 mládežnických 
družstev z  Rakouska, Slovenska a  České republiky. Ze-
jména červnový turnaj tohoto druhu se stává prestižním 
v České republice. Na oba turnaje přispěla naše městská 
část 3 a 5 tisíci korunami. Za tuto částečnou podporu je 
nutno našemu zastupitelstvu poděkovat.
Po několika desetiletích se podařilo pozemky pod spor-
tovišti SK Tuřany vykoupit a ty jsou nyní v majetku magis-
trátu města Brna a svěřeny naší městské části. S ohledem 
na tuto skutečnost mohlo dojít k prvním úpravám areálu 
SK. V květnu provedla stavební firma z Hranic na Moravě 
sanaci stávajícího a nefunkčního koupaliště v areálu SK. 
Stávající objekt skrýval velké nebezpečí úrazu. Můžeme 
být rádi, že se tam nikomu nic nestalo. Bazény byly sa-
novány, beton odvezen a vše zasypáno a zhutněno. Tato 
záslužná akce stála naší městskou část přes 1 milion ko-
run. Dobrý počin naší městské části byl první vlaštovkou 
k dalším investicím ve sportovním areálu SK Tuřany, který 
si naše obce jistě zaslouží.
 

Lubomír Kovář, předseda SK Tuřany

SPORT



LISTY / 14

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

INZERCE



LISTY / 15

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

INZERCE
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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

Hledáme spolehlivou paní na výpomoc do kuchyně
do bistra na Kaštanové. Informace na tel. 777 635 847
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