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Na úvod svého pravidelného příspěvku bych
se rád vyjádřil k nedávno v tisku zveřejněným
informacím týkajících se připravovaného rozšíření domova pro seniory a s tím i související
zprávy o zbourání zdravotního střediska. Po
přečtení těchto zpráv jste mohli nabýt dojmu,
že demolice a stěhování zdravotního střediska
je otázkou pár dní. Jaký je však skutečný stav?
Vzhledem ke stárnoucí populaci i město Brno
hledá možnosti zajištění nových lůžek v domovech pro seniory. Na jaře letošního roku nám
byla vedením tuřanského domova předložena vize o jeho rozšíření, která předpokládala
zbourání zdravotního střediska a následnou
výstavbu nové společné budovy zahrnující
služby pro seniory, služby lékařů a lékárny.
Tuto variantu jsme odmítli, protože by znamenala přesunutí všech lékařských služeb po
dobu výstavby do provizorních prostor, což
považuji za nepřijatelné. Následovala řada
jednání a hledání optimálního řešení. Tím se
nakonec ukázala možnost výstavby nového
zdravotního střediska na Tuřanském náměstí místo budovy současné pekárny, následné
zbourání současného zdravotního střediska
a výstavba nové části domova pro seniory.
Jedná se o časově a finančně náročnou akci,
kterou bude díky svému rozsahu zajišťovat
město Brno. >

Adventní koncert Evy Henychové
17. 12. 2019, Husův sbor
Rozsvícení vánočního stromu
23. 12. 2019,
hasičská zbrojnice SDH Brněnské
Ivanovice
Setkání pod vánočním stromem
24. 12. 2019,
park u školy na ulici Požární, SDH
Holásky
Živý Betlém
25. 12. 2019,
park na Tuřanském náměstí
Koncert Pocta Oldřichu
Navaříkovi 27. 12. 2019,
Tuřanský kostel P. Marie v trní
Koncert Musica animae
a Žesťové kvinteto
12. 1. 2020,
Tuřanský kostel P. Marie v trní
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INFORMACE Z RADNICE

Naše radnice připraví v příštím roce urbanistickou studii
nového zdravotního střediska. V roce 2021 začne město
připravovat projektovou dokumentaci a nejdříve v roce
2022 se dá předběžně počítat se zahájením stavebních
prací. Pokud by vše probíhalo bez problémů, tak by
nové zdravotní středisko mohlo začít svůj provoz v roce
2024-2025. Teprve poté by mohla proběhnout demolice současné budovy střediska a následně výstavba
nové části domova pro seniory. Tento harmonogram je
však zatím pouze hrubým odhadem a je velmi optimistický. Město Brno musí především zajistit financování
veškeré výstavby, vyřešit nesoulad s územním plánem
a řadu dalších dílčích problémů. O postupu všech těchto prací budete průběžně informováni.
V říjnu jsme uspořádali diskuzní večer s občany Dvorsk.
Podněty, které z diskuze vzešly, se budeme snažit postupně realizovat. Již nyní začínáme pracovat na studii
nového dětského hřiště, doplnili jsme novou obecní
vývěsku na autobusové zastávce u školky. Také příprava
výstavby kanalizace je v plném proudu. V letošním roce
bude poprvé nainstalována vánoční výzdoba na kapli
ve Dvorskách.
Na podzim jste si mohli všimnout, že podél starých nepovedených výsadeb zeleně (především za školou při
ulici Měšťanská) vznikají „nové“ polní cesty. Tyto cesty byly dlouhou dobu rozorávány. Jejich obnova nám
umožní uvést zeleň do požadovaného stavu. V obnově
polních cest budeme pokračovat i v dalších lokalitách.
Budova radnice má krásnou, rozsáhlou a přesto nevyužívanou půdu. Letos jsme dokončili studii využití půdy.
Její prostory budou sloužit pro účely pořádání kulturních akcí, koncertů, ale i jako obřadní místnost. V současné době se již pracuje na dalším stupni projektové
dokumentace.
Na závěr svého příspěvku bych vás rád pozval na tradiční Společenský ples, který radnice pořádá 24. ledna 2020 ve sportovní hale v Tuřanech.
Přeji vám všem příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a do příštího roku hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Radomír Vondra, starosta

Investiční činnost radnice v roce 2019
a výhled na rok 2020

Vážení spoluobčané! I v letošním roce jsme pracovali na mnohých investičních akcích v naší městské části
a zároveň jsme připravovali další akce na příští rok.
Snad nejvýznamnější akcí bylo dokončení nástavby
dvou učeben nad školní jídelnou a odborné učebny fyziky a chemie na ZŠ Měšťanská. Od prvního září mohou
žáci a učitelé tyto nové učebny plně využívat. Po rekonstrukci školní kuchyně v roce 2017 tak byla dokončena
další etapa rozvoje budovy školy. U další budovy ZŠ na
ulici Dvorecká jsme vybudovali novou vstupní rampu

pro zásobování kuchyně z důvodu havarijního stavu
té původní. U mateřských škol jsme se v letošním roce
v MŠ Zapletalova kromě doplnění žaluzií věnovali i rekonstrukci kotelny. V současnosti mají již všechny budovy škol i školek v naší městské části nové moderní
úsporné kotle.
Jistě jste si povšimli, že pro zlepšení čistoty a pořádku
v obci nám slouží pracovní četa. Od ledna tohoto roku
má četa nově zrekonstruované zázemí v městské budově, která je v areálu Agra Tuřany na Dvorecké. Od příštího roku četa převezme část prací na údržbě zeleně,
hlavně v parcích a na dětských hřištích.
Pokusím se ve stručnosti vyjmenovat i další akce. V letošním roce jsme zajistili demolici nefunkčního koupaliště ve sportovním areálu Karkulínova, bylo vybudováno
nové dětské hřiště na ulici Moravská, do Májového
parku byl instalován nový herní prvek. V Brněnských
Ivanovicích jsme nechali opravit střechu kapličky,
oprava Napoleonských schodů je plánována na rok
2020, pokud se nám podaří zajistit dostatek finančních
prostředků.
Po dlouhých letech jsme konečně v letošním roce realizovali závazek městské části z devadesátých let na
odvod odpadních vod z jímky pro odvodnění hřbitova.
V oblasti oprav chodníků a komunikací se nám hlavně
zásluhou pana starosty podařilo zajistit opravu havarijního stavu komunikace na Ivanovickém náměstí. Díky
dobré spolupráci s Brněnskými komunikacemi byly
letos opravené chodníky na ulicích Pastevní a Kaštanová, z vlastních prostředků jsme doplnili chybějící část
chodníku na vycházkové trase s alejí u Ivanovického
potoka, dílčí opravy účelových komunikací proběhly na
ulici Východní, Šípková, Sladovnická (u garáží) i jinde.
Vyštěrkovali jsme i plochu pro parkování u sportovní
haly na Měšťanské. Na podzim proběhla i úprava a obnovení některých polních cest.
Z dalších akcí bych Vás chtěl ještě informovat, že na
podzim proběhla rekonstrukce obecního rozhlasu.
A co chystáme v roce 2020? Hned na jaře začne oprava komunikace na ulici Grunty (spojka Petlákova
‑Jahodová), na kterou již máme platné stavební
povolení a vysoutěženého dodavatele stavby. Na jaře
by měla konečně začít rekonstrukce kanalizace ve
Dvorskách, o které chceme občany ve spolupráci s dodavatelem prací před jejím vlastním zahájením informovat na besedě.
Přes prázdniny by měla proběhnout výměna střechy na
budově školy na Požární a na Měšťanské se bude instalovat nová stínící technika (venkovní žaluzie) na celou
uliční fasádu školy. Rovněž přes prázdniny připravujeme výměnu těles a rozvodů ústředního topení na MŠ
Zapletalova.
Na jaře příštího roku chceme začít s rekonstrukcí hřiště
na Malinské. Zároveň začneme projekčně připravovat
výstavbu hřiště ve Dvorskách, kterou bychom realizovali v roce 2021.
Po letošní pasportizaci stávajícího informačního systému ulic (směrovky a informační cedule) chceme v příštím roce provést jeho výměnu a doplnění.
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Projekční práce v příštím roce budou pokračovat na vybudování cyklostezky do Dvorsk, na úpravě podkroví
radnice, po dohodě s investičním odborem Magistrátu
města Brna pak chceme zahájit práce na budově Tuřanské náměstí 3 (stávající pekárna). Ale o tom a i o dalších
záměrech Vás informuje pan starosta ve svém článku.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné prožití vánočních svátků a do příštího roku hodně zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Dorazil, místostarosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno‑Tuřany
Rada na 25. schůzi dne 23. 9. 2019:
- schválila nabídku FISTAV spol. s r.o. na realizaci veřejné zakázky „Oprava výtluků – ul. Šípková“ za cenu
301 764 Kč a na realizaci veřejné zakázky „Realizace
kanalizační přípojky pro hřbitov v Tuřanech“ za cenu
477 700 Kč.
Rada na 26. schůzi dne 7. 10. 2019:
- souhlasila s přijetím finančního daru, který přesáhne
50 tisíc Kč, na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na
školní rok 2019/2020 od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- schválila nabídku společnosti Gefab CS, spol. s r.o., na
zpracování dokumentace a vyřízení částečné uzavírky
a zvláštního užívání komunikace pro napojení kanalizační přípojky ze hřbitova do veřejné kanalizační stoky
v ceně 21 922 Kč.
Rada na 27. schůzi dne 21. 10. 2019:
- projednala návrh úprav Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna,
- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových
předmětů na výstavu v prostorách radnice MČ Brno
‑Tuřany od Muzea Brněnska,
- schválila uzavření smlouvy o zajištění veřejné hudební
produkce – koncert PROGRES 2 na akci dne 29. 5. 2020
na nádvoří radnice za cenu ve výši 35 000 Kč.
Rada na 28. schůzi dne 4. 11. 2019:
- uložila Komisi školské neprodleně projednat s ředitelem školy a vedoucí školní jídelny Základní školy Brno,
Měšťanská 21, možnost navýšit počet vařených jídel
tak, aby bylo možné vydávat obědy pro mateřské školy
zřízené městskou části Brno‑Tuřany,
- souhlasila s bezúplatným převodem majetku státu
do vlastnictví statutárního města Brna, městské části
Brno‑Tuřany, a to vozidla Ford Transit BUS, vedené pod
označením B63924, RZ: BSE 53-94,
- souhlasila s uzavřením smlouvy na dodávku elektřiny
z rozvodu TSB a.s. – vánoční osvětlení 2019,
- schválila nabídku FISTAV spol. s r.o. na realizaci veřej-

né zakázky „Celoplošná obnova části komunikace – ul.
Šípková“ za cenu 155 364 Kč,
- schválila zadávací dokumentaci s výzvou na veřejnou
zakázku „Nákup dopravního automobilu pro JSDH
Brno‑Holásky“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, jmenovala členy komise: Bc. Michal Krátký,
Bc. Lukáš Lach, mjr. Ing. Bronislav Kocman, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Martin Chvátal a pověřila komisi otevřením nabídek v elektronické podobě, posouzením
a hodnocením nabídek a vypracováním zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která bude podkladem
zadavatele pro výběr uchazeče.
Zastupitelstvo na 7. zasedání
dne 31. 10. 2019:
- požaduje doplnění přílohy obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se stanoví spádové obvody mateřských a základních škol o ulici „U Radaru“,
- vzalo na vědomí analytickou část Koncepce sociálního
bydlení v Brně,
- schválilo nabídku S.O.S. – DEKORACE, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „vánoční dekorace“ na dodání
dekorace v roce 2019 a 2020 a na pravidelnou montáž
a demontáž.

Provoz ÚMČ Brno‑Tuřany o vánočních
svátcích

Upozorňujeme občany, že z důvodu účetního uzavření roku 2019 a čerpání zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ Brno‑Tuřany bude v období od
23. 12.–31. 12. 2019 zajištěn pouze omezený provoz,
a to ve dnech:
Pondělí 23. 12. 2019 – podatelna do 12:00 hod.
Pondělí 30. 12. 2019 – podatelna do 12:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
Petra Goldová

Vítání občánků
V sobotu 12. 10. 2019 opět ožila zasedací síň naší radnice přítomností malých oslavenců, jejich rodičů a dalších
hostů. Přivítal je pan Radomír Vondra, starosta městské
části Brno-Tuřany.
Přivítány byly tyto děti:
Eliáš Bár, Magdaléna Bučková, Šimon Dorazil, David
Herodes, Zita Chvátalová, Jakub Jevočin, Emily Jurdová, Jakub Krejčí, Jakub Krejčí, Tobiáš Kristek, Natálie
Rozmánková, Kristína Růžičková, Juliana Stuchlíková,
Martin Šenovský, Adina Waidhoferová, David Wisman.
Program pro tento slavnostní den připravily děti z mateřské školy U Lípy Svobody. Poděkování za příjemný
průběh této akce patří také členkám sociální komise
a učitelkám mateřské školy.
Blanka Gärtnerová
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ŠKOLA

MŠ U Lípy Svobody

Do nového školního roku jsme skočili jako vždy rovnou
po hlavě. Na nějaké rozkoukávání není v září nikdy čas,
vždyť nás čekaly již tradiční Slavnosti tuřanského zelí,
na kterých se naše školka každoročně prezentuje originálním vystoupení. Tentokrát se vybrané děti i paní učitelky převlékly za piráty a předvedly pásmo na úvodní
píseň filmu Piráti z Karibiku. Kromě vystoupení jsme na
této akci měli i výtvarnou dílničku, a tak si u nás děti
mohly vyrobit hlávku zelí s červíkem, vykreslit si podzimní omalovánku nebo hledat cestu pro zajíce ztracené v bludišti na zelném poli. Ani po této akci však
nebyl čas na zahálku. Kvapem se blížilo podzimní Vítání
občánků, takže jsme rychle uklidily pirátské kostýmy
i meče a začaly se s dětmi učit písničky a básničky pro
všechna zdejší miminka. Pevně věříme, že jsme našim
zpěvem i ručně vyrobenými drobnými dárečky na památku udělaly radost všem zúčastněným.

Začátkem října se v naší MŠ konala také brigáda pro
rodiče, protože budova i zahrada už potřebovaly
různé opravy, na které ženský personál sám nestačil.
Přišlo mnoho maminek i tatínků, kteří přiložili ruku
k dílu, a tak je nyní prostředí, ve kterém jsou děti dnes
a denně, zase o něco hezčí a příjemnější. Na závěr dne
jsme ještě opekli s rodiči i dětmi špekáčky, čímž jsme
se odměnili za dobře vykonanou práci. Tímto bychom
chtěli panu Doleželovi velmi poděkovat za sponzorský dar a všem zúčastněným rodičům za jejich ochotu
i pomoc.
K říjnu v naší školce patří už neodmyslitelně dýňový
Bubu‑den. Letošní teplé a slunečné podzimní počasí vydrželo i na tuto akci, takže jsme se mohli sejít na
školní zahradě v hojném počtu. Ochutnali jsme mnoho různých podzimních dobrot od šikovných maminek, nebo dýňovou polévku z kuchyně vedení školky.
A protože sluníčko hřálo tak, že stačila jen trička s krátkým rukávem, při dlabání a vyřezávání dýní aspoň nikomu nemrzly ruce. Navíc si děti mohly naplno užít
třpytivá tetování na ramenech, předloktích i tvářích,
nebo veselé obrázky namalované na obličej, za což
děkujeme zručným maminkám Marii Petříkové a Mirce
Císařové. Díky šikovnosti rodičů i dětí byla po této akci
školka zhruba 14 dnů ze všech stran ozdobena dýněmi s nejrůznějšími bláznivými úsměvy i strašidelnými
výrazy ve „tvářích“.
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Ze života školy
Hurá do školy
Stejně jako na začátku loňského školního roku jsme
i letos ten nový zahájili slavnostně, s pomocí herce
a zpěváka Stanislava Řezáče z Městského divadla Brno
a divadla Radost. Novinkou oproti loňským létům bylo,
že kromě setkání na budově Požární, jsme se pak již
sešli všichni ostatní z Měšťanky a Dvorecké pouze na
nádvoří radnice. Slavnostní ráz akce byl zachován, skvěle vyšlo počasí a děti tak mohly opět s úsměvem vstou-

Přestože byl podzim ještě stále v plném proudu, se
začátkem listopadu ve školce jsme se pomalu začali
připravovat na Vánoce. Trénovalo se krátké pásmo vánočních písniček na rozsvěcování vánočního stromečku, také se vyráběly ozdoby, které děti při této akci na
stromeček pověsily. Ozvláštnění v předvánočních přípravách přišlo v podobě sportovního dopoledne, které
pro naše předškoláky v prostorách nové sportovní haly
připravila a zorganizovala základní škola. Podařenou
akci si děti opravdu užily a my za ni děkujeme.

pit do nového školního roku.
Velmi speciální je vždycky začátek pro naše nejmenší.
Ti hned v úvodu svého školního působení zažili mnoho
slavnostních akcí a ceremonií. Byly jimi například focení
pro MF Dnes, vysílání v Rádiu Petrov nebo pasování do
řádu Žáka Měšťanského, Žákyně Měšťanské.
Prvňáčci vše zvládli na jedničku a již se pilně učí novým
schopnostem a dovednostem

5. prosince do naší školky přišli Mikuláš s andělem
a čertem, kteří nás jako vždy trošku postrašili, ale hlavně sladce odměnili za každodenní snažení nejen ve
školce, ale i doma. Vše, co se děti během předvánočního shonu zvládly naučit, pak předvedly svým rodičům
a příbuzným na vánočních besídkách, které se konaly
začátkem prosince v každé třídě, a jejichž součástí byly
i tvořivé vánoční dílny, takže si každý rodič s pomocí
svých ratolestí mohl vyrobit pěknou vánoční dekoraci
do svého domova. Do konce roku máme ještě v plánu
navštívit místní Domov pro seniory, abychom trochu vánoční radosti přinesli i tamním klientům.
A nyní už se všichni můžeme těšit na Ježíška a na Vánoce, do kterých moc času nezbývá. Za mateřskou školu přejeme krásné Vánoce plné pohody a lásky nejen
všem našim dětem a rodičům, ale i všem obyvatelům
Tuřan, Holásek i Brněnských Ivanovic.
Pavla Hoffmannová

Tuřanské zelí
V úvodu nového školního roku jsme se aktivně zúčastnili dnes již tradiční místní akce – Tuřanské zelí. Děti předvedly skvělá vystoupení nejen na téma zelí a zástupci
pedagogického sboru zase udělali radost příchozím
skvělou polévkou.

Beseda s FOD Klokánek
V rámci Poradního fóra ředitele školy proběhla ve středu 6. 11. beseda s paní ředitelkou Marcelou Bublovou
z Fondu ohrožených dětí Klokánek. Paní ředitelka nás
seznámila s posláním Klokánku, představila našim dětem, jak Klokánek funguje a jeho každodenní režim.
Téma bylo natolik silné, že mnoho našich dětí oslovilo
a ty nešetřily zvídavými otázkami. Mnozí pak byli překvapeni, že mnoho triviálních věcí, které berou jako samozřejmost, děti v Klokánku nemají.
Závěrem došlo k slavnostnímu předání sbírky hraček
právě pro FOD Klokánek, kterou jsme pořádali v loňském školním roce v rámci Dne dětí.
Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu a bylo
vidět, že mnoho přítomných donutila k zamyšlení, jak si
všímat a pomáhat ostatním a nebýt lhostejný.
Velký dík patří za pomoc při uspořádání akce paní Ing.
Marii Kaněrové a Mgr. Alici Tobiášové z nadačního fondu Pro dětský smích.

Den veteránů
K již tradičním akcím naší školy patří uctění památky
Dne veteránů, které připadá na 11. 11. Pietní akt jsme
ve spolupráci s MČ Brno‑Tuřany uspořádali v předvečer oficiálního dne, tedy v neděli 10. 11. Slavnostní akci
doprovodily děti tematickými vystoupeními, zástupci
školy i městské části položili květiny. Celý akt byl zakončen čestnou salvou a státní hymnou. V následném programu mohli děti i jejich rodiče v rámci lampionového
průvodu navštívit Kapli padlých.
Jsme velmi rádi za hojnou účast. Je důležité připomínat
si mnoho statečných mužů a žen, díky kterým můžeme
žít v míru a svobodě.
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Tříkrálová sbírka 2020

30 let svobody, aneb „Od totality k demokracii“
V tomto duchu se nesl slavnostní projektový den
k 30. výročí Sametové revoluce, který probíhal na všech
našich budovách.
Celý den jsme se formou přednášek, skupinových aktivit v rámci výuky SOLE, promítání dobových dílů seriálu Vyprávěj a mnoho dalšího odstupňovaného podle
věku našich dětí, postupně přenášeli od dramatických
událostí v srpnu roku 1968 až ke konečnému vyvrcholení. Tím bylo slavnostní zakončení na školním dvoře,
kde jsme si zazvonili klíči a zazněla také Modlitba pro
Martu, kdy už starý režim neměl šanci. Následné volby
v třídnické hodině byly zlatým hřebem celé akce a zaplať pánbůh, svoboda opět zvítězila!

Poděkování od mysliveckého spolku
Hubertus

V listopadu jsme obdrželi níže uvedené poděkování od
předsedy MS Hubertus Lichkov Zdeňka Brůny:
Dovoluji si Vám, pane řediteli, zainteresovanému učitelskému sboru a především sběračům z Vaší školy touto
cestou poděkovat za Vaši neocenitelnou pomoc k zabezpečení přikrmování jak divoké zvěře v podhorské honitbě
pod Králickým Sněžníkem, tak zvěře na Dančí farmě Lichkov pro překonání doby „nouze“, tedy zimního období.
V tomto čase již býval náš region pokryt sněhovou pokrývkou a sevřen mrazy, i když tak v letošní době není, příroda
již neposkytuje bohatou úživnost a zvěř strádá. Kaštany,
které jste tak pracně nasbírali, jsou jednou z důležitých složek krmné dávky, kterou předkládáme do krmelců, působí
dieteticky, tedy blahodárně na zpomalení metabolismu.
Ještě jednou za mne a ostatní myslivce z našeho spolku děkuji a těšíme se na další spolupráci. Také děkuji
za pomoc a koordinaci myslivci z MS Tuřany-Dvorska
Tomáši Kopeckému.
Petr Opletal, ředitel ZŠ

V sobotu dne 11. 1. 2020 od 9.00 hod. se bude v naší
městské části opět konat tradiční Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika.
Komu sbírka pomůže?
Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části určen na podporu lidí v nouzi žijících na území převážně Brna a okolí. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a další.
U nás koledují školní, ale i předškolní děti v doprovodu
dospělých. Koledníky lze poznat podle oblečení a podle průkazky vystavené Charitou ČR a kasičky úředně
zapečetěné Městským úřadem Brno‑střed a nálepkou
se znakem Charity. Pokud koledníci na požádání nepředloží svůj průkaz nebo nemají úřední pečetění sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří nekoledují
pro Charitu.
Hledáme nové ochotné spolupracovníky koledníky
- vedoucí skupinek - pro zajištění průběhu Tříkrálové
sbírky. Zájemce prosíme, aby se přihlásili na mailu
trikral.sbirka.turany @seznam.cz do 16. 12. 2019.
Marie Bolečková

Tuřanská knihovna
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny v Tuřanech
přeji krásný předvánoční čas, radostné a pohodové
prožití vánočních svátků a mnoho příjemných a obohacujících chvil ve společnosti dobré knihy v roce 2020.
Zároveň chci velmi poděkovat městské části Brno
‑Tuřany, která letos podpořila činnost knihovny finančním příspěvkem v částce 20 000 Kč. Tato částka byla
využita na nákup nových knih, deskových her, a nově
také na nákup knih z edice Kouzelného čtení s elektronickou Albi tužkou, které je v rodinách s dětmi velmi
oblíbené a půjčované.
Upozornění: knihovna v Tuřanech (jako všechny ostatní pobočky Knihovny J. Mahena i ústřední knihovna
na Kobližné ul.) je v období 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
uzavřena.
Od 2. 1. 2020 je opět běžná půjčovní doba:
Pondělí 10 – 12 13 – 18 hod.
Středa 10 – 12 13 - 18 hod.
Čtvrtek 13 – 18 hod.
Na Vaši návštěvu se těší Helena Florová,
knihovnice

Historie perníku
K Vánocům, ale i k řadě jiných svátků v průběhu roku, patří odedávna perníčky. Jejich historie však sahá mnohem
dál, až do starého Egypta. Pojmenování perník nám připomíná jednu z jeho původních ingrediencí. Perník býval
totiž připravován z mouky, medu a pepře. Pepře se někdy
přidávalo tolik, že vznikl pokrm velmi pikantní, údajně pro
nás dnes téměř nepoživatelný.
Nejprve se mu říkalo peprník, což bylo odvozeno od
staročeského přídavného jména perný nebo peprný, které znamenalo “čpavý, štiplavý, ostrý, pepřený”.
Během času se výslovnost zjednodušila a z peprníku
vznikl perník a s tím se vyvinulo i jeho složení, ve kterém už dnes pepř nenajdeme. Podobné je to s perníkem i v němčině, ve které se pro jeho označení používá
vedle Lebkuchen také Pfefferkuchen.
S perníkem překvapivě souvisí i marcipán. Dnes tak sice
říkáme sladké mandlové hmotě, ale kdysi se tímto slovem
označoval jemný druh perníku. Nejen význam, ale i původ
slova je poměrně zamotaný. Jisté je, že do češtiny byl výraz marcipán převzat z německého Marzipan a to pochází
z italského marzapane. Jaký je ale jeho další původ, to už
není zcela jasné.
Lidovou etymologií, tedy mylně na základě podobnosti,
bývalo toto slovo vysvětlováno podle latinského spojení Marci panis, tedy Markův chléb. Biblický příběh o apoštolu Markovi nám vypráví, že se na poušti se svými lidmi
živil sladkým chlebem připraveným z medu a kukuřičné
mouky a upečeným na slunci. Proto také mají perníkáři ve
svém cechovním znaku sv. Marka.
Marcipán z Barmy
Jedna ze starých teorií říká, že skutečný původ slova marcipán sahá pravděpodobně do arabštiny, k výrazu mautaban, tedy “kdo sedí tiše jako král”. Takto byla označována
byzantská mince s obrazem sedící postavy považované
za Ježíše. Ve 12. století se podobně nazývala benátská
mince - matapan. O sto let později začali Benátčané říkat
podobným slovem marzapane krabicím s cukrovinkami
a jemným pečivem a toto pojmenování se nakonec přeneslo i na obsah krabice, tedy pečivo samo.
Novější teorie uvádí, že se v barmském městě Martaban
vyráběly keramické nádoby na ukládání koření a sladkostí. V některých jazycích jako perštině a arabštině se pak

slovo martaban začalo používat pro označení takovýchto
nádob a posléze i jejich sladkému obsahu a jeho podoba
se proměnila v marzapane.
(REFLEX Autorka pracuje v Ústavu Českého ná‑
rodního korpusu FF UK.)

Vánoční zvyky a pověry
K Vánocům se vztahují některé pranostiky například: Zelené Vánoce, bílá Velkonoc.
Štědrý večer je odedávna považován za zvláštní dobu,
kdy kouzla působí silněji a kdy je prý možné nahlédnout
i do budoucnosti. Některé lidové zvyky, provozované
v tento den, pocházejí snad ještě z předkřesťanské doby.
Etnografové popsali množství magických rituálů, jimiž se
lidé snažili vyhnout dopadu zlých pověr a naklonit si na
svou stranu síly ovládající věci budoucí. Ve skutečnosti
tato pověrečná jednání ukazují, spíše než co jiného, nejhlubší lidské touhy, které se příliš nemění.
Kolem roku 1400 popsal sedm nejběžnějších českých
lidových tradic, spojených se Štědrým večerem, benediktinský mnich Jan z Holešova. Těmito zvyky byly: půst,
pohoštění a almužna, vzájemné obdarování, příprava
bílého pečiva v podobě klínu či pletence (patrně vánočka), krájení ovoce, chození na koledu a kladení slámy na
podlahu. Jan z Holešova si byl vědom toho, že některé
popisované zvyky mají pohanský původ, avšak jejich udržování podpořil citáty z bible. Učený benediktin naopak
ostře kritizoval, že někteří lidé tyto zvyklosti provozují
z pohnutek, které jim „našeptal ďábel“, tj. ze ziskuchtivosti,
touhy poznat budoucnost a posílit moc kouzel: „Vskutku
nikdy v celém roce se neprovozuje tolik a takových kouzel
jako o tomto svátku. A proč je tomu tak? Protože je to veliký svátek, proto chce také ďábel mít z něho veliký podíl.
Proto vkládá lidem do mysli přesvědčení, že pro velikost
tohoto svátku mají i jejich kouzla větší moc.“
Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě rukama hladit ovocné stromy a volat: „Stromečku, obroď, obroď“, aby byly plodné.
Mezi křesťanské vánoční obyčeje patří bdění (vigilie)
a půst, předkřesťanského původu je zřejmě věštění. Přinejmenším mezi večeří a půlnocí se hrály karty a kostky,
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aby hráči zjistili, jaké štěstí je čeká příští rok, jak jim půjde
karta. Častým moderním zvykem je procházka před večeří. Někteří při tom pouštějí vánočního kapra do řeky ve
městě, což považují za jeho záchranu, podle odborníků to
však bývá rozsudek smrti.
O Štědrém večeru má mít hospodář kapsy otevřené, aby
do nich napadalo štěstí, aby přišel k bohatství. Prát prádlo
na Štědrý den přináší smůlu. A prádlo se rozhodně nesmí
věšet, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Zvykem bylo rozkrajovat ovoce, z něhož se věštilo zdraví či
nemoc a smrt. Na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje,
pak by dobytek kulhal. Nesmí se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří v tyto dny přicházejí
navštívit živé.
Po večeři se někde zapalovaly svíčky a pouštěly v lodičkách z ořechových skořápek do mísy s vodou. Rituálem
bylo házení střevíce, zda se dívka další rok vyvdá, halekání
z brázdy, třesení bezem nebo plotem a poslouchání, ze
které strany štěká pes. Často je zmiňován zvyk položit pod
talíř minci či šupinu z ryby, tento zvyk měl udržet peníze
v rodině nebo je přinést. Součástí večeře měly být luštěniny, nejčastěji lžíce vařené čočky, aby byla příští rok dobrá
úroda a spousta peněz. (přetištěno z wikipedie)
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Vánoce 2019
Nad Betlémem se kdysi rozzářila nová hvězda, aby byla
lidem všech národů, jazyků a všech dob symbolem
nové naděje. Svět není už jaký byl dřív, když tuto naději
přijmeme za svou.
Přeji vám všem požehnané svátky a v novém roce vše
dobré!
P. Luboš Pavlů, farář
www.farnostturany.cz
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V TUŘANSKÉM KOSTELE P. MARIE V TRNÍ
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

Štědrý den
„dětská“ mše svatá
„půlnoční“ mše svatá
Hod Boží vánoční
mše svatá
“Živý betlém”
sv. Štěpána
mše svatá

16.00 h
22.00 h
7.30 a 10.00 h
16.30 h
7.30 a 10.00 h

koncert Pocta Oldřichu Navaříkovi
16.30 h
31. 12. sv. Silvestra
děkovná mše svatá
16.00 h
1. 1.
slavnost Matky Boží Panny Marie
mše svatá
7.30 a 10.00 h
12. 1.
neděle Křtu Páně
koncert Musica animae
17.00 h
a Žesťové kvinteto
Betlémské světlo
Rozpis časů na Štědrý den:
v Tuřanech v kostele od 8.00 do 9.00 hod.
u kapliček v Chrlicích, v Holáskách, v Br. Ivanovicích
a ve Dvorskách od 9.00 do 10.00 hod.

Farnost u Panny Marie v trní
v Brně-Tuřanech
srdečně zve na

ŽIVÝ BETLÉM
na Hod Boží vánoční
ve středu 25. prosince 2019 v 16,30 hodin
v parku na Tuřanském náměstí
Těší se na vás děti i pastýři, Maria a Josef
s Ježíškem, tři králové, obyvatelé Betléma…
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Co se děje v Husově sboru Církve
československé husitské?

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách

Chceme být především místem setkání s druhými lidmi
i s Tím, kdo nás přesahuje. K tomu slouží nejen bohoslužby, ale i řada jiných programů. Byla to např. již tradiční Noc kostelů koncem května. Návštěvníky potěšili
svým uměním žáci Hudební školy Yamaha; při vyrábění zvířátek a květin z různých materiálů uplatnily děti
svou šikovnost a vynalézavost; proběhla komentovaná
prohlídka Husova sboru s řadou zajímavých rozhovorů a večer byl uzavřen modlitbou. Návštěvníci mohli
shlédnout výstavu Biblí a křesťanské literatury.
Děti z Hudební školy měly v Husově sboru vystoupení,
jímž potěšily své maminky ke svátku a jímž prezentovaly své pokroky v hudbě při závěrečné školní besídce.
Stejně jako na Štědrý den se i na Zelený čtvrtek kostel
proměnil ve výtvarnou dílnu, z níž si děti odnášely krásnou sváteční výzdobu.
Koncerty byly v Husově sboru letos zatím dva. Byly to
Velikonoční koncert mistrů baroka klasicismu a koncert smyčcového Helfertova orchestrální sdružení, kde
zazněly skladby klasické i moderní. Na dobu adventu
připravujeme koncerty Tria od sv. Jakuba a koncert zpěvačky, kytaristky, skladatelky a textařky Evy Henychové.
Husův sbor je vhodný i k přednáškám a diskuzím. K rozhovoru o tom, jak se dotkne klimatická změna občanů naší městské části, směřovala přednáška Ing. Jiřího
Šenkýře. O životě lidí na Ukrajině, v městečku Volovec,
pohovořil a fotografiemi své zážitky doprovodil Ing.
Leo Brückner.
Obyvatelům „černého kontinentu“ chceme pomáhat
v místě, kde žijí. Proto jsme uspořádali sbírku brýlí pro
potřebné v Ugandě a dlouhodobě podporujeme vzdělávací projekt Afrika Africe v Keni.
Smutečním obřadem jsme se v kostele rozloučili s pí.
Květuší Chámovou, roz. Běhálkovou, která zemřela ve
věku 98 let. Urny s popelem zesnulých jsou uloženy
v kolumbáriu, kde jsou dosud volná místa. Jmenovitě
pamatujeme na zesnulé při vzpomínkové bohoslužbě
1. listopadu.
A jak jsme na tom finančně? Díky darům věřících, občanů městské části Brno‑Tuřany, jsme mohli zaplatit výdaje spojené s provozem kostela (elektřina, plyn, voda,
revize, pojištění, hasicí přístroje apod.). Úřad městské
části Brno‑Tuřany přispěl částkou 20.000 Kč na stavbu
altánu na farní zahradě, který bude po dokončení sloužit komunitnímu setkávání. Průběžně se provádí údržba
budovy a nejbližšího okolí. Byla provedena revize s důkladnou opravou zvonu a jeho elektrického pohonu. Informace o akcích i roční finanční zprávu je možno nalézt
na našem webu www.ccshturany.cz. Pozvánky jsou také
ve vývěskách a webu ÚMČ Brno‑Tuřany a v obchodech.
Naší snahou je, aby se malí i velcí návštěvníci kostela
v Husově sboru cítili dobře, načerpali sílu a inspiraci
a byli povzbuzeni k dobrému životu.

Lokalita Vinohrad - regulační plán (RP)
Podle informace z Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) se v současnosti dokončují práce na vypořádání připomínek z veřejného projednání, např. k řešení
odtokových poměrů v lokalitě, k němuž námitku podalo
Povodí Moravy jako správce toků v povodí a které bude
řešeno zasakováním. Do konce roku by měl zpracovatel RP připravit dokumentaci k projednání s dotčenými
orgány (Povodí Moravy, Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje). Změna nebude mít dopad na návrh
řešení RP, nýbrž pouze na textovou část odůvodnění.
Proběhly i koordinační schůzky s projektanty lokality
U Potoka (a Bytovým odborem Magistrátu města Brna)
a revitalizace Holáseckých jezer (a Odborem vodního
a lesního hospodářství MMB) tak, aby RP nebyl v rozporu s těmito projekty. Předpokládá se, že by na únorovém
zasedání Zastupitelstva Města Brna mohl být RP opatřením obecné povahy vydán.

Světluše Košíčková

Lokalita U Potoka
Dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu domu
s pečovatelskou službou (DPS), bytových domů a mateřské školky je vypracována. Dokumentace na technickou
a dopravní infrastrukturu je dokončována. Stále ještě
nejsou dořešeny některé problémové okruhy, jako např.
majetková vypořádání a smlouvy s vlastníky pozemků
dotčených výstavbou včetně vynětí z půdního fondu,
přeložky plynovodu a elektrického vedení a koordinace
komunikací s Regulačním plánem v lokalitě Vinohrad.
Teprve poté bude možno požádat o územní rozhodnutí.
Upřesnění
Před nedávnem proběhlo tiskem několik článků, týkajících se bytové výstavby v Holáskách, v nichž byly publikovány počty plánovaných bytů (pravděpodobně i díky
směšování či záměně lokalit U potoka a Vinohrad) v rozporu se zpracovanou projektovou dokumentací. Proto
upřesňujeme: v lokalitě Vinohrad má být podle Regulačního plánu kromě rodinných domů postaveno 25
bytových jednotek v multifunkčním domě a v lokalitě
U potoka pak 78 bytových jednotek.
Holásecká jezera – revitalizace
Byla dokončena aktualizace biologického hodnocení dopadů revitalizace na přírodní prostředí s ohledem na rozšíření odbahnění na 9 jezer. V hodnocení jsou mimo jiné
identifikována rizika negativních dopadů revitalizace na přítomné zástupce flóry a fauny v jednotlivých jezerech a navržena opatření k minimalizaci těchto negativních dopadů.
V současnosti se pracuje na dokončení projektu revitalizace jezer. Vydání územního rozhodnutí lze předpokládat
v 1. čtvrtletí roku 2020.
Dále probíhají jednání s vlastníky pozemků dotčených revitalizací v místech plánované dočasné transportní cesty.
Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská
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Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice,
Jahodova 5

Pozvánka
na

Hasičský country bál
v sobotu 18. ledna 2020

Železné hasičky opět bojovaly

Mendelův oddíl pořád roste

93. oddíl střediska Řehoře Mendela se s každým rokem nafukuje jako balón. Kde začal před čtyřmi lety se
dvaceti dětmi, dnes je už skoro čtyřikrát větší. Zoufale
ale potřebuje nové vedoucí.
„Letos v lednu nás bylo šedesát šest a na podzim jsme
nabrali dalších šest dětí,“ prozradil vedoucí oddílu Jiří
„Alex“ Dorazil, sám zasloužilý Tuřanský skaut. „Jedná se
ale hlavně o sourozence dětí, které k nám již chodí. Jinak máme na nábor dětí pořadník,“ dodal.
Zájem o účast v Junáku by rozhodně byl, hlavně mezi
nejmenšími dětmi, od šesti do jedenácti let, ale skautům schází vedoucí, kteří by se o děti starali. „O to otevřenější jsme všem od patnácti let výše, kdo by chtěli
pracovat s dětmi,“ řekl Dorazil a s příchutí pravého podnikatele dodal: „Mimo jiné je to skvělá položka na životopisu. Zaměstnavatelé si obvykle pochvalují, že lidé,
co si prošli skautem, jsou aktivní, samostatní, nadšení,
dobří v týmové práci a managementu.“
Co to znamená být skautským vedoucím
Děti se schází každý týden na dvě hodiny v malých oddílech o cca deseti dětech. Starší vedoucí pro ně připravují program, který se skládá z kombinace vzdělávacích
her a rituálů, které utužují dětský kolektiv.
Český skaut má dobře zpracovanou metodickou stezku
pro vzdělávání dětí. „Nové vedoucí si pečlivě vybíráme,
bereme je pod svá křídla a všechno je nejdřív naučíme,”
vysvětlil Dorazil. Vypomáhat s vedením oddílu mohou
dobrovolníci od samého začátku, ale pokud to začnou
brát trochu vážně, měli by složit tzv. „čekatelské zkoušky“ – oficiální zkoušky, jejichž cílem je připravit mladé
lidi na výchovnou práci s dětmi.
Kromě pravidelných týdenních akcí skauti pořádají
řadu prázdninových a víkendových výletů, soutěží, závodů a dobročinných akcí. 93. oddíl se například letos zúčastnil sázení stromů s Českými lesy. V polovině
prosince se zase vydá do Vídně, aby přivezli Betlémské

světlo, které skauti již tradičně rozváží po České republice – plamínek skutečně putuje až z Betléma v Izraeli
napříč Evropou jako symbol míru a přátelství.
„Kromě nových lidí by se nám hodilo i místo, kam umístit rostoucí inventář – rosteme a současné skladovací
prostory nám přestávají stačit,“ dodal Dorazil.
Vojtěch Žák

V sobotu 12. 10. 2019 se ve Strážnici konal další závod
TFA mladých hasičů a dorostu. Zúčastnily se opět sestry
Malcovy.
V dopoledních hodinách závodili mladí hasiči. Karolína Malcová skončila na 2. místě, když jí vítězství uniklo
o pouhé 3 vteřiny.
Odpoledne závodili dorostenci, mezi které přestoupila
z dětí Kristýna Malcová. Po bojovném výkonu skončila
na 5. místě. Hlavně ale získala bohaté zkušenosti a ověřila si, že má na to bojovat v příštích letech o stupně
vítězů.
Za předvedené výkony patří oběma gratulace.
Martin Malec

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské
Ivanovice v roce 2019
Gulášek 2019
V letošním roce 2019 proběhl již 4. ročník soutěže
o Nejlepší kotlíkový guláš na Orlovně. Oproti loňskému ročníku, kdy se soutěže zúčastnilo 10 týmů, letos to
bylo o dva tradiční účastníky méně, a to o tým z Plzně
a o loňského vítěze - družstvo „Vodáků“, kteří alespoň
v závěru klání předali putovní Vařečku letošnímu vítězi.
I když nám letos počasí moc nepřálo, zúčastněným
družstvům to na snaze uvařit co nejlepší gulášek moc
nevadilo a věříme, že nezúčastněné týmy budou pilně
trénovat na další ročník.
Všechny gulášky byly opět výborné a odborná porota
to neměla vůbec jednoduché v posuzování a ochutnávání gulášků. V tom jim pomáhali i diváci, kterých i přes
nepřízeň počasí přišlo mnoho a nakonec společně vybrali vítěze. Opět to byl domácí tým „Rakváčů“. Vítězi
ale byli všichni, co se tohoto klání zúčastnili.
Zpestřením během vaření, byla soutěž v pití piva na čas
a krájení cibule, také na čas.
Touto cestou chceme všem účastníkům klání a všem divákům poděkovat a pozvat je na další, již 5. ročník.
Jídlu zdar a gulášům zvlášť přeje Restaurace
Orlovna a TJ Holásky, z.s.,

Tradičně začínáme hasičským bálem v Texasu a ostatkovou zábavou pro nejmenší tamtéž. Současně pracujeme
na přípravě hasičské pouti v Brně -Tuřanech.
V sobotu 4. května se k nám sjeli přátelé z okolních hasičských sborů a také vzácní hosté. Slavnost začala průvodem a přehlídkou techniky současné i historické. Poté
následovala mše v kostele Panny Marie v Trní a na Sokolovně doprovodný program. V letošním roce byla účast
hasičů menší, ale i tak jsme oslavili důstojně svátek Svatého Floriána, patrona hasičstva. V červnu se opět velmi
aktivně zapojujeme do přípravy a samotného průběhu
dětského dne spojeného s republikovou soutěží mladých
hasičů a dorostenců na brněnském výstavišti. Na BVV byla
opět připravena celá škála soutěží, ukázek a také praktických rad záchranářů pro naše děti.
Sotva jsme trochu vydechli, už tu máme konec června
a naše netradičně - tradiční hody. Počasí nám přálo. I tentokrát se předvedly děti se svým tanečním vystoupením.
Prvním párem byli Miša Rodingerová a Standa Pečínka. Srpen byl jako několik posledních let ve znamení hasičského tábora pro děti. V letošním roce se můžeme pochlubit
opět rekordním zájmem. Tábor po dlouhé době pořádáme pobytový a mezinárodní. V Tišnově se setkalo 19 dětí
naší městské části, 13 slovenských dětí a 10 dětí z Rumunska. Během pobytu se děti utkaly v hasičských disciplínách, běhu na 60 metrů, motání hadic, požárním útoku,

Texas Ranch, Sladovnická 16 ve 20.00 hod.
K tanci i poslechu hraje skupina MRAK

Vstupné 100,- Kč
Srdečně zvou hasiči Brněnské Ivanovice

štafetě 4x60m a dalších soutěžích. Navštívil nás Jízdní
oddíl PČR, příslušníci HZS, podnikli jsme výlet do Lysic
a Rudky u Kunštátu. Děti si odnesli spoustu nových zážitků
a praktických poznatků. Tábor proběhl v pohodě a těšíme
se na příští ročník. V září pořádáme tradiční Dětský den
a v říjnu druhý ročník velmi vydařené hasičské soutěže pro
mladé hasiče a také nás dospěláky v TFA. Podařilo se nám
zapojit 10 mladých hasičů do 10 let. Celkem soutěžilo 32
jednotlivců a 16 dospělých.
Letos ještě uspořádáme 5. prosince Mikulášskou nadílku
pro děti, kde naši nejmladší jako každým rokem zahrají divadlo pro ostatní děti a 23. 12. rozsvícení Vánočního stromu spojené s dílnami pro děti a představením vánočního
příběhu Betlém, ve kterém opět účinkují naši nejmladší.
K celoroční činnosti dobrovolných hasičů v Brněnských
Ivanovicích patří pomoc při akcích MČ Brno‑Tuřany, výcvik
a údržba výstroje a techniky sboru, požární asistenční služby a další činnost. Už v loňském roce jsem se zmínila o skutečnosti, že máme velmi šikovné mladé hasiče, kteří pilně
trénují tanečky a divadlo. Během roku účinkují na hodech,
tuřanském zelí, mikulášské nadílce a u vánočního stromu.
A zmínit musím také naše reprezentantky v TFA – sestry
Malcovi a jejich perfektní umístnění na těchto soutěžích.
Také v Elišce Matulové nám roste nadějná reprezentantka.
Celkově nám roste, jak se zdá, ve sboru výborná generace
v tomto sportu. Členové SDH Brněnské Ivanovice se mimo
činnosti v naší obci a domovském sboru podílí na přípravě
a průběhu krajských akcí (soutěže, shromáždění apod.).
Poděkování patří jako každý rok všem sponzorům Petru
Skřivánkovi, Jitce Daňkové, Martě Surmanové, MČ Brno
‑Tuřany, Janě a Jaroslavu Toningerovým, Daně Novákové
a všem našim příznivcům a kamarádům za pomoc a podporu v naší činnosti. Velké díky patří především členům
SDH za ochotu, obětavost a výdrž při naší práci a podpoře
v mojí funkci krajské starostky.
Zdeňka Jandová
SDH Brněnské Ivanovice
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Vzpomínka na výročí vydání brožury
o sportu v Tuřanech
V příštím roce oslavíme 115. výročí založení Sokola
(v r. 1905) a 90. výročí organizované kopané (v r. 1930)
v Tuřanech. Za toto dlouholeté období prošly obě dvě
sportovní organizace složitým vývojem odrážejícím
svoji dobu až do dnešních dnů. V minulosti byla v těchto sportovních organizacích zapojena většina obyvatel
naší obce. Nebylo činnosti nebo akce, do kterých by
se nezapojily. Většina společenských a kulturních akcí
byla pořádána těmito spolky. Vzpomeňme divadelních
představení, estrád, plesů, hodů, dětských radovánek
a veřejných vystoupení a jiných společenských akcí.
Toto by bylo na velmi dlouhé psaní. Snad to někdy někdo sepíše, jako příkladně v r. 1980, tehdy k 75. a 50. výročí. Tuto dobu jsem zažil jako předseda Slavie Tuřany,
pod kterou spadal i Sokol po svém násilném zrušení po
roce 1948 a byl pod názvem ZRTV (základní rekreační
tělesná výchova) začleněn do sjednocené tělovýchovy.

SPORT

SPORT
se také scházela redakční rada a další členové TJ Slavia
Tuřany, kteří společně toto dílko přivedli na svět. Velkou zásluhu na tom, že se to vůbec podařilo v té době
vytisknout, měl náš člen František Purket, a to díky jeho
tehdejší funkci předsedy KOR (krajské odborové rady),
který přesvědčil vedení n. p. ADAST v Adamově, aby
v rámci zkoušek tiskařských strojů publikaci nechalo vytisknout. S pohledem dnešní doby a techniky, a je to
pouhých 40 roků, působí brožurka tak trochu archaicky.
Ale díky za ni, že existuje a že budoucí z ní mohou čerpat a snad se někdo najde, kdo v ní bude pokračovat.
Zde jsou ti členové TJ Slavia Tuřany, kteří se tehdy podíleli na vzniku této brožurky. Byli to - redakční rada:
pánové Ferdinand Volek, Ferdinand Kratochvíl, odpovědný redaktor Lubomír Kovář a tito spolupracovníci - pánové Ladislav Šik, Zdeněk Svoboda st., Zdeněk
Svoboda ml. a paní Anna Kovářová. Bez jejich obětavé
a nezištné práce by tato brožurka nevznikla.
Všem patří naše poděkování.
Lubomír Kovář
předseda SK Tuřany

ZÁVODNÍ SEZONA NA KURTECH TK
TUŘANY

Tenisová sezona 2019 je za námi a my se nyní můžeme
ohlédnout za jejím průběhem.
Během jarní sezony se naše děti, stejně jako každý rok,
účastnily soutěží družstev. Starším žákům se docela dařilo a pravidelně sbírali body pro svůj tým. Nejlepšími
hráči sezony byli vyhlášeni Ondra Fojtík, Kristýnka Taševská a Kája Pavelková, kteří svému družstvu přinesli
shodně po sedmi bodech. Družstvo dorostu utrpělo tři
těsné porážky a ve skupině se jim tak nepovedlo zazářit. Každopádně i tady byli vybráni hráči, kteří družstvo
reprezentovali nejlépe, stali se jimi Milan Dastych a Barča Filáková. Naše nejmenší děti, i přes to, že se soutěží ještě neúčastní, mezitím pilně trénovaly. Za největší
pokrok a zlepšení byli oceněni René Absolon a Vojta
Šnajdr.

V roce 1979 se skupina obětavých nadšenců rozhodla k těmto výročím vydat brožurku o tělovýchově
v Tuřanech pod názvem „75 LET TĚLESNÉ VYCHOVY A SPORTU A 50 LET ORGANIZOVANÉ KOPANÉ
V BRNĚ‑TUŘANECH“. Použít v názvu publikace Sokol
bylo v tehdejší době absolutně nemožné. V samotné
publikaci potom ano. Vydat tuto brožurku, kdy celý tvůrčí kolektiv měl velmi daleko k těm, kteří tvořili vedoucí
sílu, nebylo snadné. Přes různá povolení, schvalování
a nařízení co tam musí být a co ne, se podařilo tuto brožurku v počtu 500 kusů vydat jako neprodejnou. Kdo
tuto brožurku má, ví, že je psána na obyčejném psacím
stroji, na kterém ji psala moje manželka u nás doma, kde
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O letních prázdninách pořádá TK Tuřany každý rok oficiální turnaje. Letos proběhly tři, všechny turnaje třídy
„C“, a to pro kategorie mladší žáci, starší žáci a dorost.
MLADŠÍ ŽÁCI (20.–22. 7.)
O víkendu 20. - 22. července se konal turnaj pro mladší žáky a žákyně. Holek se zúčastnilo 19 a celý turnaj
vyhrála Karin Schneiderová (ŽLTC Brno), kterou však
v průběhu turnaje některé soupeřky skutečně potrápily. Na druhém místě se umístila Eliška Dřevojanová (TK
Moravský Krumlov z.s.) a na třetím místě skončily Valentina Petečelová (LTC Velen Boskovice) a Tereza Štěpánková (TC BORS CLUB‑STK Břeclav). Velkou radost
tuřanským trenérům udělala Klárka Šimková, které se
podařilo uhrát kolo, a z turnaje ji vyřadila pozdější semifinalistka. Ve čtyřhře se vítězkami staly Karin Schneiderová (ŽLTC Brno) a Karolína Podborská (SKT Tišnov),
které ve vyrovnaném finálovém utkání zdolaly Denisu
Pekovou (BLTC Brno) a Terezu Štěpánkovou (TC BORS
CLUB‑STK Břeclav).
Kluků se zúčastnilo 32. Celým turnajem hladce prošel
Adam Němec (TJ Zbrojovka Vsetín), který až do finále
každému soupeři dovolil pouze jeden gem. Ve finálovém utkání si poradil s Jonasem Dostálem (Tenisový
klub Tesla Brno). Na třetím místě se umístil Šimon Průdek (TC BORS CLUB‑STK Břeclav) a Ondra Ferenc (ŽLTC
Brno). Ve čtyřhře se opět prosadil Adam Němec (TJ
Zbrojovka Vsetín) se spoluhráčem Marianem Veselým
(TC Bajda Kroměříž). Na druhém místě skončili Filip Dočekal (TC Brno) a Tomáš Holý (TO TJ Tesla Pardubice).

Vítězové a finalisté čtyřhry (zleva Filip Hubl, Tadeáš Koplík,
Jakub Vejgl a Radim Valenta)

STARŠÍ ŽÁCI (31. 8.–2. 9.)
Prázdniny jsme zakončili turnajem starších. Kluků se
zúčastnilo 23 a holek 12. Holčičí část ovládla Monika
Ferdusová (TC Brno), která předvedla jak skvělé herní
výkony, tak v porovnání s ostatními hráčkami i příjemné
a férové chování. Do finále se dostala Barbora Veselá
(TK Agrofert Prostějov), v semifinále skončily Natálie
Dvořáková (ŽLTC Brno) a Karolina Valentová (TC Brno).
Čtyřhru vyhrála dvojice Karolina Valentová (TC Brno)
a Barbora Veselá (TK Agrofert Prostějov), které ve finále zdolaly Natálii Dvořákovou a Nelu Šindelkovou (obě
ŽLTC Brno). Svého prvního turnaje se zúčastnila i domácí hráčka Kristýna Taševská, která ve dvouhře statečně bojovala a ve čtyřhře skončila se svou spoluhráčkou
v semifinále.

DOROST (10.–12. 8.)
Druhý srpnový víkend se na našich kurtech konal turnaj dorostenců. Sešlo se jich celkem 12, z toho jeden
domácí. První nasazený Radim Valenta (TC Brno) potvrdil svou pozici a ovládl jak dvouhru, tak čtyřhru se
svým spoluhráčem Jakubem Veiglem (BLTC Brno). Na
druhém místě ve dvouhře se umístil Tadeáš Koplík (LTC
Hodonín) a na třetím místě skončili Štěpán Nešpor (TC
BORS CLUB‑STK Břeclav) a Filip Hubl (TC Brno). Finalisty ve čtyřhře se stali Filip Hubl (TC Brno) a Tadeáš Koplík
(LTC Hodonín).
Nejlepší hráči sezony (zleva V. Šnajdr, R. Absolon, K. Taševská,
K. Pavelková, O. Fojtík)

Vítězka Monika Ferdusová (vpravo) a finalistka Barbora Veselá
(vlevo)
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Turnaj rodin

Kluci, stejně jako holky, dávali najevo veškeré své emoce, a tak byl celý turnaj velice vypjatý. Ve dvouhře zvítězil Bedřich Prokeš (TC Brno), který ve finále porazil Vojtu
Koryťáka (TK Znojmo). Na třetích příčkách se umístili
David Krňávek a Darek Kilian (oba ŽLTC Brno). Utkání
čtyřhry byla velice vyrovnaná, ale nakonec se vítězi stali David Krňávek (ŽLTC Brno) a Pepa Grulich (TK Milo
Olomouc), kteří si ve finále poradili s dvojicí Bedřich
Prokeš (TC Brno) a Lukáš Doležal (ŽLTC Brno). Tuřanské reprezentanty jsme měli i v řadách kluků - svého
prvního turnaje se taktéž účastnil Štěpán Šnajdr, který
si ve dvouhře nalosoval nasazeného a zkušeného hráče. Svému soupeři dokázal dát pět gemů, což je určitě
úspěch.

Vítěz Bedřich Prokeš (vpravo) a finalista Vojta Koryťák (vlevo)

TURNAJ RODIN (21. 9. 2019)
S příchodem září a začátkem podzimní sezony je spojen Turnaj rodinných dvojic. Na tento turnaj se může
přihlásit jakýkoliv člen našeho klubu se svým rodinným příslušníkem. V letošním roce se turnaje zúčastnilo 15 dvojic, které se utkaly ve třech výkonnostních
skupinách. Ve skupině C na třetím místě skončila Linda Biječková a Philip Leasure, na druhém Vojta Šnajdr
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s Martinem Zahradníčkem a vítězi se stali Absolonovi.
Ve skupině B se na třetím místě umístila druhá dvojice
rodiny Biječkových, na druhém skončil Štěpán Šnajdr
s Pavlem Tučkem a vítězi této skupiny se stali Svobodovi. Ve skupině A se na třetím místě umístili Pihrtovi, druzí
skončili Nerudovi a na prvním místě se umístili Krchovi.

5. 10. 2019 TOPVET žebříčkové čtyřhry (na tomto turnaji se tvoří dvojice systémem, kdy si hráči z posledních
míst aktuálního žebříčku vybírají svého spoluhráče) Vítězi se stali Marek Blažek a Stanislav Blažek, na 2. místě Ctibor Komárek a Robert Biječek a na 3. místě Jiří
Jochman a Tomáš Krcha.
12. 10. 2019 STORGE Poslední smeč (poslední hráč
žebříčku utvoří dvojici s prvním, předposlední s druhým atd.) Tento turnaj je závěrem celého seriálu a vítězi
se stali Rudolf Rusler a Marek Pihrt, na 2. místě Tomáš
Krcha a Miloš Hrabálek, na 3. místě Marek Blažek a Jaroslav Aulehla.
Po sečtení všech bodů se celkovým vítězem Senior
Cupu 2019 stal Tomáš Krcha se 131 body. Pouze o bod
méně, tj. 130 bodů získal Marek Blažek a umístil se tak
na druhém místě. Na třetím místě skončil se 128 body
Rudolf Rusler.
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jsme porazili oddíl Premiéra BC Brno těsně 5:4. Vítězstvím ve 2. lize jsme postoupili do kvalifikace o 1. ligu,
čímž jsme splnili náš plán. Bohužel postup se nezdařil
a do 1. ligy jsme nepostoupili. Ale určitě se pokusíme
o tento postup příští rok.
Někteří naši mladí hráči a hráčky mají již vyřízeny badmintonové licence a zúčastňují se turnajů započítávaných do republikového žebříčku. Umístění našich hráčů
na republikovém badmintonovém žebříčku:
Jižní
Česká
Morava republika
Kategorie U13

Těšíme se na příští sezonu!
Za TK Tuřany Daniela Kuchtová
Kategorie U15

Senior Cup 2019
V průběhu celého roku probíhají na tuřanských kurtech
turnaje tradičního Senior Cupu. V letošním roce se konal již 17. ročník. Jedná se o jedinečný seriál turnajů pro
rekreační hráče nad 40 let, přičemž každý turnaj má svá
vlastní pravidla.
18. 5. 2019 GEFAB Tuřanské „100“ (Během tohoto turnaje hraje nejstarší s nejmladším a součet věků spoluhráčů ve dvojici musí být alespoň sto let.) Vítězi turnaje
se stali Rudolf Rusler a Ctibor Komárek, na 2. místě se
umístili Petr Lang a Pavel Tuček a na 3. místě Petr Tvarůžek a Luboš Matějek.
1. 6. 2019 Losovací čtyřhry (Jedná se o jediný turnaj, kterého se mohou účastnit i závodní hráči. Hráči jsou rozděleni do čtyř skupin podle výkonnosti. Dvojice tvoří hráči
ze skupin č. 1 a 4 a utkají se s dvojicí hráčů utvořených
z hráčů ze skupin č. 2 a 3. Každý zápas tak hráč hraje s jiným spoluhráčem proti dvojici jiných soupeřů.) Vítězkou
se stala Dana Kuchtová, na 2. místě se umístili dva hráči
se shodným počtem bodů Petr Tvarůžek a Milan Mareš.
15. 6. 2019 HRASPO (Tento turnaj má stejná pravidla
jako Losovací čtyřhry, pouze se ho neúčastní závodní hráči.) Stupně vítězů ovládli: Jiří Medlík, na 2. příčce
skončil Rudolf Rusler a na 3. Jiří Taševský.
29. 6. 2019 Crocus Open – klubové čtyřhry – (dvojice
mohou hráči vytvořit libovolně dle domluvy, mohou dokonce přivézt nové, neklubové hráče) Vítězové: Tomáš
Krcha a Marek Blažek, 2. Petr Lang a Ctibor Komárek, 3.
Rudolf Rusler a Pavel Vlk.
24. 8. 2019 Centrif klubové dvouhry (jedná se o jediný
turnaj, na kterém se hrají dvouhry) Zvítězil Marek Blažek,
finalista Tomáš Krcha a 3. příčku obsadil Pavel Tuček.

Z leva: Marek Blažek, Tomáš Krcha a Ruda Rusler

Blahopřání k životnímu jubileu
Dne 28. 11. 2019 oslavil 80. výročí narození nestárnoucí člen TK Tuřany pan Jiří Jochman. Bývalý dlouholetý
předseda klubu, správce, kronikář a zakladatel Senior
Cupu (dříve Nota Cupu), který se významně zasloužil
o rozvoj tenisu v Tuřanech.
Pan Jiří Jochman ani ve svém věku nevynechá jediný
turnaj Senior Cupu. Letos se v celkovém pořadí umístil na krásném šestém místě. Tímto přejeme panu
Jochmanovi všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví
a síly do dalších tenisových úderů.
Za TK Tuřany Dana Kuchtová

Badminton v Tuřanech
Letošní badmintonová sezona probíhala ve snaze našeho „A“ družstva dospělých postoupit do kvalifikace o 1.
ligu. Tento cíl se podařilo splnit, když ve finále 2. ligy

Jan Paulík

15

176

Julie Karaová

11

112

Monika
Jourová

13

123

Lucie
Žaloudková

19

155

Štěpán Saxl

23

193

Eliška
Karaová

19

161

Lucie
Bolečková

20

165

V současné době máme 22 hráčů v kategorii žáků. Letos byl na začátku badmintonové sezony v září hodně
velký zájem o přihlášky do našeho klubu. Bohužel jsme
nemohli všem zájemcům vyhovět, vzhledem ke kapacitním možnostem haly.
Za TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany
Stanislav Jelínek
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Lyžařský kemp
pro děti
jarní prázdniny 2020
ski kunčice

Skladník s ŘP

Tuřanští judisté opět úspěšní

Mladí judisté ze Sokola Tuřany si vedli úspěšně na Velkých cenách. V Brně mladší žák Andrej Klimeš do 30 kg
vybojoval třetí místo. V družstvech startoval za Blučinu
a získal stříbro. Lukáš Foltin za družstvo Řečkovic do
60 kg skončil třetí. V Pohořelicích a ve Tvrdonicích získal
Foltin bronzovou medaili. O stupínek výše skončil Andrej Klimeš ve Tvrdonicích.
Čtvrtá místa obsadili ve Znojmě Foltin a Josef Krtil
v mláďatech do 24 kg v Židlochovicích.
TJ Sokol Tuřany, oddíl juda provádí celoroční nábor.
Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek vždy v 16.00 až 17.30
hod.
Vítáme všechny zájemce o tento sport.
Jiří Cinádr

program

Co vás čeká

výuka lyžování a snowboardingu
animační programy

15.2.-22.2.2020

večerní lyžování
závody ve slalomu
sportovní outdoor programy

www.outdoorwave.cz

7700,- Kč/dítě

info@outdoorwave.cz

příjem materiálu včetně zaskladnění
příprava a kompletce zakázek – některý typ
materiálu je nutný rozměrově upravovat
– řezání, vrtání

+420 737 805 252

mimo kompletaci zakázek je nutné často zajet
pro některé komponenty či na skladě
kompletovat nestandardní díly,
obecně bývá pracovní náplň různorodá

Bronz z mistrovství ČR veteránů v judu
V září se v Praze konalo mezinárodní mistrovství veteránů v judu. Člen Sokola Brno‑Tuřany, oddílu juda pan
Jiří Cinádr obsadil v kategorii veteránů do 81 kg třetí
místo.

Jaké znalosti a dovednosti
byste měli mít
praxe na podobné pozici, ale není podmínkou
řidičský průkaz sk. B, ideálně i sk. C
průkaz obsluhy vysokozdvižné techniky
– obsluha systémového vozíku a čelního VZV
technické myšlení a selský rozum
pečlivost a manuální zručnost
výhodou svářečský průkaz nebo alespoň
svářečské zkušenosti

V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mailu: sekretariat@beg.cz
nebo telefonním čísle: 537 036 612.

Co vám můžeme
nabídnout
jednosměnný provoz po-pá
práci na hlavní pracovní poměr
stabilní zázemí a příjemný kolektiv
dotované stravování v sídle firmy
dobré platové ohodnocení
s příležitostnými bonusy
Nástup možný IHNED!

www.beg.cz
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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.
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NOVÁ
ŠKODA
SCALA

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

VETERINÁRNÍ ORDINACE
ZÁKLADNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE
CELOSTNÍ MEDICÍNA, HOMEOPATIE
MVDr. Simona Műllerová, Tuřanská 52

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

7 dní v týdnu od 11 do 20 h VŽDY NA OBJEDNÁVKU.
tel. 602 559 860, simona.homeopatie@seznam.cz
operace MVDr. R. Folvarsky, tel. 721 781 315
čipování 450 Kč, vzteklina 150 Kč každé pondělí 17-18 h do 27.1.2020

Kadeřnictví
dámské po–pá 8–19 hodin
pánské po 13–19 hodin
pá 13–19 hodin

PLATÍ OD 1. 5. 2019

po 13–19 hodin
čt 10–16 hodin

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

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

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

SKO-Scala-185x120mm.indd 1

13.03.19 10:40

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
OPRAVÍM POČÍTAČ/SEŘÍDÍM. P. Beller@seznam.cz,
tel. 776 187 490
Muže i ženy i s OZP na pozici PSOVOD s vl. psem
na noční směny do Šlapanic na HPP a zkr. úvazek.
Tel: 602 595 682 nebo pph.kolarik@seznam.cz

Chráněná dílna hledá ženy
a muže s OZP na HPP.

Jednoduchá ruční práce, montážní práce drobných součástek.
Práce vhodná zejména pro ženy. Možnost práce na zkrácený
Pracovní úvazek dle dohody, jednosměnný provoz, věk
nerozhoduje. Práce v malém kolektivu stabilní firmy.
Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno
Tel. 775 330 122 info@meta-pyro.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno‑Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno‑Tuřany,
Tuřanské náměstí 1, e‑mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická
verze je umístěna na webových stránkách ww.turany.cz. Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno Příští uzávěrka je 10. 2.
2020. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost
odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané
příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice, Jahodová 5
POŘÁDÁ
v pondělí 23. prosince 2019 v 18.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
u hasičské zbrojnice
Program:
16.00 hod. – 18.00 hod. dílničky pro děti
18.15 hod. Vánoční básničky a písničky
18.30 hod. Betlém

Program nám předvedou děti z naší Městské části
Všechny srdečně na předsváteční setkání zvou
Hasiči Brněnské Ivanovice

VÁNOČNÍ

STROM
2019

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky
si Vás srdečně dovoluje pozvat na tradiční
setkání a svařáček pod Vánočním stromem
Místní děti a sbor dobrovolných zpěvaček
zazpívají u stromku tradiční vánoční koledy

24. 12. 2019 od 20:00 hodin
v parku na ulici Požární u školy

