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Ze starostova šuplíku
Od začátku března se naplno rozběhla výstav-
ba kanalizace ve Dvorskách. Jedná se o dlou-
ho připravovaný projekt, který se nám konečně 
podařilo dotáhnout až k  realizaci. Rozsáhlá 
stavební činnost však také přinese řadu do-
časných omezení pro naše obyvatele. Průjezd 
Dvorskami bude možný pouze pro místní ob-
čany a městskou hromadnou dopravu. Provoz 
autobusové linky č. 48 tak zůstane zachovaný. 
Úplná uzavírka bude trvat více než rok. Letos 
by měla být kompletně vybudována splaško-
vá a dešťová kanalizace a na jaře příštího roku 
se budou rekonstruovat silnice a chodníky. Na 
webových stránkách obce budou průběžně 
doplňovány aktuální informace k  probíhající 
výstavbě. Najdete zde také všechny důležité 
kontakty, např. na stavbyvedoucí apod. Vzhle-
dem k  dlouhodobé uzavírce také jednáme 
o opravě havarijního stavu silnice do Dvorsk 
v úseku od solární elektrárny za zatáčku. Zatím 
máme příslib, že ji Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje opraví na jaře příštího roku. 
Letos nemá smysl ji opravovat vzhledem k in-
tenzivnímu pohybu těžké dopravní techniky.
Aby těch uzavírek nebylo málo, tak v březnu 
zahájíme rekonstrukci účelové komunikace 
Grunty, která vede do průmyslového areálu 
v Brněnských Ivanovicích. Průjezd nákladních 
vozidel způsoboval otřesy a  tím následně 
škody na domech v  souběžné ulici Pastevní. 
Po kompletní opravě by se měl stav zásadně 
zlepšit. Komunikace bude po dobu rekon-
strukce úplně uzavřena a po dokončení bude 
zjednosměrněna směrem na Slatinu.
Další omezení průjezdu naší městskou částí 
v  jarních měsících nás čeká díky připravené 
opravě povrchu silnic na ulici Kaštanová (od 
kolejí po Ivanovické náměstí), Tuřanská (od 
tanečního studia po ulici Glocovu) a  na ulici 
Sokolnická. V  těchto třech úsecích se bude 
pokládat protihlukový asfalt. Celá rekon-
strukce má rozpočet cca 10.000.000 Kč a  je 
hrazena z  prostředků Správy a  údržby silnic 
Jihomoravského kraje. >>

Kulturní akce 2020:
• 29. 05. 2020 – Koncert skupiny
 PROGRES 2 na nádvoří radnice
 
• 30. 05. 2020 – Den dětí na hřišti 
 Sokolovny

• 09. 06. 2020 – Divadelní
 představení na nádvoří radnice
 
• 27. 06. 2020 – Letní noc

• od 24. 7. 2020 – 28. 08. 2020
 –  vždy v pátek Letní kino na  
 nádvoří radnice (6x)
 14. 8. 2020 bude promítání spojeno 
 s ochutnávkou indické kuchyně
 
• 19. 09. 2020 – Slavnosti tuřanského zelí
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Přesný termín oprav ještě neznáme a budeme o něm 
včas informovat.
Všechna tato omezení budou jistě po určitou dobu ne-
příjemná, ale myslím, že za trochu shovívavosti a trpěli-
vosti to určitě stojí.
Od začátku tohoto roku je v prostoru před radnicí ob-
čanům k dispozici zdarma veřejné bezdrátové interne-
tové připojení (Wi ‑Fi). Věřím, že tuto novinku ocení při 
čekání na MHD nejenom příslušníci mladší generace.
Na letošní rok jsme mimo jiné připravili i  rekonstrukci 
obecních studní. Těm se dlouho nikdo nevěnoval a na-
prostá většina je nefunkční. Opravy se týkají technické-
ho zařízení a  je nutné počítat s  tím, že voda ze studní 
bude i  nadále pouze užitková. Předpokládám, že tak 
především přispějí k  příjemnému osvěžení v  parných 
letních měsících.
Přehled termínů kulturních akcí, které jsme na letošní 
rok připravili, najdete v  aktualitách na titulní stránce. 
Jako novinku mohu zmínit letní noc, připravovanou 
v rámci oslav založení fotbalového klubu SK Tuřany.

Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno ‑Tuřany
Rada na 29. schůzi dne 18. 11. 2019:
‑ souhlasila, aby příspěvkové organizace Základní škola 
Brno, Měšťanská 21 a všechny naše MŠ uzavřely smlou-
vy o partnerství se statutárním městem Brnem v projek-
tu „Podpora předškolního a  základního vzdělávání ve 
městě Brně“,
‑ schválila poskytnutí individuální dotace TJ Holásky ve 
výši 2 000 Kč na akci Vánoční turnaj ve stolním tenise, 
který se koná od 25. a 26. 12. 2019,
‑ schválila ceny vstupného na kulturní akce pořádané 
MČ pro rok 2020 takto:
• divadlo (9. 6. 2020): jednotné vstupné 100 Kč
• koncert PROGRES 2 (29. 5. 2020): jednotné vstupné 
předprodej 290 Kč; jednotné vstupné na místě 350 Kč
• letní noc (27. 6. 2020): jednotné vstupné 100 Kč
• Letní kino Tuřany (červenec a  srpen  2020): dospělí 
80 Kč, děti do 15 let 40 Kč
• Slavnosti tuřanského zelí (19. 9. 2020): dospělí před-
prodej 150 Kč, na místě 200 Kč; děti 6‑15 let a důchod-
ci předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč; děti mladší 6 let 
zdarma.
‑ schválila termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok 
2020, a to: 6. 4. , 1. 6. , 31. 8. , 16. 11. ,
‑ schválila program „Partnerství kulturních akcí pořáda-
ných MČ Brno ‑Tuřany“ platný od 1. 1. 2020,
‑ schválila podání žádosti o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les na 4 ks stromů, tj. 2 ks lip velkolis-
tých a 2 ks jírovců maďalů rostoucích v parku Malínská, 

z důvodu velmi špatného zdravotního stavu a zhoršené 
provozní bezpečnosti.

Rada na 30. schůzi dne 2. 12. 2019:
‑ schválila nabídku České pojišťovny, a.s., na realizaci 
veřejné zakázky „havarijní pojištění dodávkového auto-
mobilu pro pracovní četu“ za cenu 17 105 Kč,
‑ schválila nabídku na geodetické zaměření kanalizační 
přípojky pro hřbitov v ceně do 5 000 Kč,
‑ schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „MŠ Zapletalova – oprava sociálního za-
řízení v nebytových prostorách“ za cenu 60.346,33 Kč 
vč. DPH,
‑ schválila nabídku AGROTEC, a.s., na realizaci veřej-
né zakázky „nákup dopravního automobilu pro JSDH 
Brno ‑Holásky“ za cenu 4 043 820 Kč.
 
Rada na 31. schůzi dne 16. 12. 2019:
‑ vyhodnotila činnost komisí RMČ v  roce 2019 a  ruší 
Komisi informační ke dni 31. 12. 2019, s účinností od 
1. 1. 2020 bude vydávání zpravodaje Listy plně v kom-
petenci redakční rady zpravodaje, dále ruší Komisi škol-
skou ke dni 31. 12. 2019,
‑ schválila pravidla pro vydávání tuřanského zpravodaje 
„Listy“ s účinností od 1. 1. 2020 a  jmenovala redakční 
radu ve složení: Marie Koblížková – předsedkyně, Ivana 
Kolečková a Iva Vodáková – členky,
‑ schválila nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Obnova dětského hřiště Malínská“ za cenu 
2 192 339 Kč,
‑ schválila nabídku společnosti AQUATIS a.s., na vy-
pracování projektové dokumentace vodovodní přípoj-
ky pro 21 ks nemovitostí v k.ú. Dvorska, a to za částku 
73 500 Kč (3 500 Kč za přípojku),
‑ schválila dohodu o  zajištění společného postupu 
v územním řízení s vlastníky dotčených nemovitostí,
‑ schválila nabídku pana Filipa Doležala na provedení 
prohlídky a návrh oprav obecních veřejně přístupných 
nepronajatých studní za cenu 1 500 Kč/ks, celkem za 12 
studní 18 000 Kč.
 
Rada na 32. schůzi dne 6. 1. 2020:
‑ schválila podání žádosti o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les na 8 ks stromů rostoucích na po-
zemcích hřiště U  Potoka a  hřiště Javorová z  důvodu 
velmi špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené 
provozní bezpečnosti,
‑ schválila uzavření darovací smlouvy se ŽSD, a.s., na 
částku 100 000 Kč, a  to na podporu všech kulturních 
akcí pořádaných MČ Brno ‑Tuřany v roce 2020 jako ge-
nerálním partnerem.

Rada na 33. schůzi dne 20. 1. 2020:
‑ souhlasila s pokácením dřevin na pozemcích v k.ú. Ho-
lásky, jež má ve správě, pro realizaci akcí: „TDI ul. K jeze-
rům – výmlatiště, Holásky“ a „Rodinné bydlení + DPS + 
mateřská škola, Holásky“,
‑ schválila nabídku společnosti TIPO electric s.r.o., na 
realizaci veřejné zakázky na výměnu bateriového bloku 
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v  záložním zdroji ASTIP a  výměnu vysokonapěťového 
nabíječe za cenu
52 418 Kč bez DPH,
‑ schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava schodů ke kapli v  Brněnských 
Ivanovicích“ za cenu 2 349 620 Kč,
‑ schválila zadání na veřejnou zakázku „Údržba veřejné 
a  silniční zeleně a  letní údržba chodníků v  MČ Brno‑
‑Tuřany“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení.

Rada na 34. schůzi dne 3. 2. 2020:
‑ vzala na vědomí přijatá opatření k odstranění nedo-
statků zjištěných při inspekční činnosti České školní in-
spekce na podzim 2019 v MŠ V Aleji 2,
‑ na základě doporučení Komise životního prostředí 
a s ohledem na nedostatečně komplexně pojatý pro-
jekt participativního rozpočtu Dáme na vás „Stromy pro 
život“ má zájem o výsadbu 5 kusů stromů na vytipova-
nou lokalitu, tj. p.č. 4278 v k.ú. Tuřany.

Rada na 35. schůzi dne 12. 2. 2020:
‑ doporučila Zastupitelstvu požádat prostřednictvím 
města o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje z do-
tačního programu „Individuální dotace JMK 2020“ ve 
výši 80 000 Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí,
‑ doporučila Zastupitelstvu požádat o dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje z dotačního programu „Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomorav-
ského kraje na období 2017 ‑ 2020“ ve výši 65 000 Kč 
na pořízení věcných prostředků požární ochrany, a  to 
na ruční radiostanice a na AKU osvětlovací systém pro 
JSDH Brno ‑Holásky,
‑ schválila poskytnutí individuální dotace organizaci 
Senioři České republiky, z.s., ZO Brno ‑Tuřany, a  to na 
celoroční činnosti Klubu seniorů ve výši 50 000 Kč a na 
Krajské sportovní hry seniorů ve výši 12 000 Kč,
‑ schválila nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o., 
Brno, na zpracování studie nového dětského hřiště při 
ulici Zapletalově, na pozemku p.č. 489, k.ú. Dvorska za 
cenu 60 500 Kč,
‑ konstatovala, že investiční záměr na přístavbu Domo-
va pro seniory se vůbec nezabývá podmiňující investicí, 
a  to vybudováním nových prostor pro zdravotní péči 
občanů. Ta má být zajištěna přístavbou a  nástavbou 
objektu Tuřanské náměstí 3. V této souvislosti je i har-
monogram uvedený v IZ zcela nereálný. MČ od začátku 
upozorňuje, že stavební práce na demolici současného 
zdravotního střediska mohou být zahájeny až po vybu-
dování nových ordinací tak, aby lékařská péče o obča-
ny Tuřan nebyla přerušena. Rada považuje za potřebné, 
aby byly tyto souvislosti do IZ doplněny a IZ upraven.
‑ schválila nabídku společnosti RYBÁK – PROJEKTOVÁ-
NÍ STAVEB, spol. s r.o., na zpracování dokumentace pro 
společné řízení a  DPS na ulici Rolencovou, spojovací 
chodník, a to za částku 33 396 Kč,
‑ schválila nabídku Služby Minks s.r.o., na realizaci veřej-
né zakázky „údržba veřejné a silniční zeleně a letní údrž-
ba chodníků v MČ Brno ‑Tuřany“ za cenu 2 218 438 Kč 

ročně za pravidelnou údržbu, za cenu 76 346 Kč za jed-
norázový pokos veřejné zeleně v intenzitní třídě I, II a III, 
za cenu 77 969 Kč za jednorázový pokos silniční zeleně 
v  intenzitní třídě I a za cenu 10 145 Kč za jednorázový 
pokos veřejné zeleně v intenzitní třídě V.

Zastupitelstvo na 8. zasedání
dne 12. 12. 2019:
‑ doporučuje Radě MČ Brno ‑Tuřany pokračovat v kon-
cepci rozvoje Základní školy Brno, Měšťanská 21, v těch-
to na sebe postupně navazujících etapách:
1. Připravit projektovou dokumentaci a realizaci plno 
hodnotné tělocvičny při budově na ulici Požární.
2. Připravit rozšíření budovy na ulici Měšťanská 
o  nové křídlo pro první stupeň tak, aby v  budoucnu 
stavebně umožňovala další přístavbu 
(např. v případě nárůstu počtu obyvatel) v souladu 
se studií…
3. Budovu na ulici Požární zrekonstruovat. Po dobu 
re konstrukce přestěhovat provoz školy do nového 
křídla v budově na ulici Měšťanská.
4. Po rekonstrukci budovy na ulici Požární vrátit zpět 
první stupeň do této budovy a do nového křídla
v budově na ulici Měšťanská přestěhovat provoz 
školy z budovy na ulici Dvorecká.
5. Budovu na ulici Dvorecká využít na aktivity typu ZUŠ 
apod.

‑ schválilo rozpočet MČ Brno ‑Tuřany na rok 2020,
‑ schválilo program Provoz subjektů podporujících tě-
lovýchovné a sportovní aktivity,
‑ schválilo harmonogram zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Brno ‑Tuřany pro rok 2020, a to: 27. 2. , 23. 4. , 
25. 6. , 3. 9. , 22. 10. , 10. 12.

Partneři a sponzoři
XXVIII. společenského plesu

GENERÁLNÍ PARTNER
ŽSD a.s.

PARTNER
AGRO Brno ‑Tuřany, a.s.
ASKOM a.s.
DUFONEV R.C., a.s.
Gardentech, s.r.o.
H.K.U. spol. s r.o.
Komfort, a. s.
KONTPEKO, spol. s r.o.
MANAG invest, a.s.
Smart Gym – posilovna Tuřany
STAVBY PLUS s.r.o.
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SPONZOR
1. náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík
A.D. Josef ŠEDIVÝ, s.r.o.
Autoškola YES
BARABA Brno, s.r.o.
Česká Obec
Drahomíra Doležalová
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor PČR
FISTAV, spol. s.r.o.
GEFAB CS, s. r. o.
HC KOMETA
Ing. Jana Krutáková, poslankyně PČR za hnutí STAN
Kadeřnictví Ivana Zavadilová
Kolečková Ivana – cukrářská a pekařská výroba
LETIŠTĚ Brno, a.s.
Pekárna Crocus s.r.o.
Potraviny Tuřanská včela
Projekce Ing. Jan Harašta, CSc.
Restaurace Orlovna
Restaurace Colatransport
ROTAX ‑ hodinky a snubní prsteny
S.O.S. Dekorace, s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Šperky Modesi
Taneční studio KOMETA
Truhlářství Martin Pernes
VERITAS spol. s r.o.
Vinařství Krutákovi
Vlastimil Drásal – hodinový manžel
www.juchoo.cz
www.salekkavy.cz
Zahradnictví Nekolný s.r.o.
ZENZERO ‑ zázvorové nebe
ZEMAKO, s.r.o.
Železářství Antonín Tůma

Děkujeme.

Radomír Vondra, starosta

Upozornění pro majitele psů!
V návaznosti na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nabyla 
dnem 1. 1. 2020 účinnosti nová obecně závazná vyhláš-
ky statutárního města Brna č. 17/2019, o místních po-
platcích (dále jen „vyhláška“).
Zásadní změnou je sazba poplatku ze psa. Stávající 
základní sazba 120 Kč a  za druhého a  každého další-
ho psa ve výši 150 Kč za kalendářní rok pro poživate-
le invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu je nově stanovena pouze pro 
osoby starší 65 let. Ostatním poplatníkům bude sazba 

změněna na základní, tedy nebude brán zřetel na to, 
zda osoba pobírá nějaký důchod, ale bude rozhodující 
pouze věk držitele psa.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, která je považována za závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k dopro-
vodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používá-
ní psa zvláštní právní předpis. Od poplatku jsou dále 
osvobozeni organizační složky státu, příspěvkové orga-
nizace, Červený kříž a  nadace, které jsou držiteli psů, 
držitelé psů z  útulku po dobu jednoho roku od data 
jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů 
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do 
31. března každého roku.
Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet 
správce poplatku. Pro platbu bankovním převodem 
bude telefonicky sděleno č. účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou 
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí 
držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická 
osoba. Poplatek se platí správci poplatku příslušnému 
podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Poplatník 
je povinen podat ohlášení k  poplatku a  rovněž ozná-
mit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši nebo 
na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé, 
tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vy-
řešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel. 545 128 242, 
Email: rosenbergova@turany.cz

Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)

INFORMACE Z RADNICE

Bytový dům

držitel psa držitel psa starší 65 let

základní sazba za druhého 
a každého 

dalšího psa

základní 
sazba

za druhého 
a každého 

dalšího psa

1 500 2 250 200 300
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Rodinnný dům

držitel psa držitel psa starší 65 let

základní sazba za druhého 
a každého 

dalšího psa

základní 
sazba

za druhého 
a každého 

dalšího psa

350 500 120 150
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Místní poplatek za komunální odpad 
v Brně
Splatnost do 31. 05. 2020
Sazba poplatku - 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok
Titulem pro vznik poplatkové povinnosti je přihlášení se 
k pobytu a vlastnictví nemovitosti podléhající zpoplatnění

Osvobození od poplatku
‑ dítě, které v roce 2020 nedosáhlo či nedosáhne 
4 let věku
‑ senior, který v roce 2020 dosáhl či dosáhne věku 70 
let a více
‑ další osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 
16/2019 a jak plnit ohlašovací povinnost najdete na 
www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku
1. online platbou v e ‑shopu městských služeb:
www.brnoid.cz
2. bezhotovostním převodem:
na účet: 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
3. v hotovosti:
 a) po celý rok pokladna ve 3. patře na ulici  
 Šumavská č. 35C, (výšková budova) 
 b) od 1. 4. do 31. 5. pokladna MMB,  
 Malinovského nám. 3, přízemí
pokladní hodiny:
Po 8.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00–14.30
St 8.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00–14.00
Pá 8.00–12.00

Za domácnost může odvádět poplatky společný zá-
stupce, který je povinen správci poplatku písemně 
oznámit jména a data narození osob, za které poplatek 
odvádí (lze i  elektronicky). Ohlašovací povinnost plní 
i  další skupiny poplatníků  – více na www.brno.cz/
odpady
Telefony: 542 174 304 ‑315, 318 – 322, e ‑mail:
odpady@brno.cz I web: www.brno.cz/odpady

Přejete  ‑li si získávat informace prostřednictvím e ‑mai-
lových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených 
webových stránkách.
Zajímá Vás příspěvek ve výši 1425 Kč na základní roční 
„šalinkartu“ pro poplatníky místního poplatku za komu-
nální odpad ve městě Brně? (Podrobnější informace 
naleznete na stránce www.brno.cz/salinkarta)

Plán čištění komunikací na rok 2020
BŘEZEN/duben – červen – říjen
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Kar-
kulínova, Měšťanská – parkoviště
u  víceúčelové haly, Moravská, Myslivecká, Podlipná, 
Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, Sokolnická ‑ u by-
tového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřanské nám. 
17‑31,Tuřanské nám. ‑ parkoviště pod pekárnou, Vítěz-
ná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2020: 31. 3. , 9. 6. , 13. 10.
Blok č. 2
areál zdravotního střediska, areál penzionu pro seni-
ory, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, Jubilejní, 
Kudrnova, Ledárenská účelová, Malínská, Měšťanská, 
Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám.  – jednosměrná od 
Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod železářstvím, 
U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská, 
Zezulova
Termíny pro rok 2020: 14. 4. , 16. 6. , 15. 10.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Ne-
novická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova ‑Jahodová, 
Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohrad-
skou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická, Sladovnická 
k sběrnému středisku, U Lípy Svobody – včetně vrchní u č.o. 
2‑8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové po želez. mostek, 
Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2020: 16. 4. , 18. 6. , 20. 10.
Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, 
Podlipná ‑ hlavní, Popelova od Kaštanové po V  Ale-
ji, Požární, Pratecká, Průmyslová  – část od potoka po 
Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, 
Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po So-
kolnickou, Ul. 1. května, V Aleji, Zapletalova
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Termíny ZáKoSu pro rok 2020:
21. 4.–pouze vybrané úseky s parkovacími stáními: Po-
pelova, V Aleji – úsek se zálivy
(od křižovatky Kaštanová po ul. U Potoka), Ul. 1. května, 
Holásecká, Hasičská, Tuřanská (úsek od Měšťanské po 
Revoluční), Revoluční, Špirkova
11. 6.  , noc na 12. 6.  ‑ celý ZáKoS včetně parkovacích 
stání, která jsou čištěna během dne
8. 10.  , noc na 9. 10.  ‑ celý ZáKoS včetně parkovacích 
stání, která jsou čištěna během dne

Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou sil-
ničního provozu a stání na komunikacích s přenosným 
dopravním značením, které je instalováno v předstihu 
minimálně 7 dní. V městské části Brno ‑Tuřany je začátek 
stanoven na 8.00 hod. Prosíme, respektujte dopravní 
značení.

Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace a.s.
dispečink: 543 424 421.

Dle usnesení schůze Rady města Brna č. R8/015 konané 
dne 27. února 2019 jsou prováděny následující úkony:
1. Vozidlo se odtáhne a odstaví na jiné vhodné místo 
(do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plo-
chu), odtud se budou vracet zpět na stejné místo, od-
kud byla odstraněna.
2. Vozidla se pouze naloží na odtahová vozidla a po vy-
čištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět.
Cena za tyto úkony je stanovena paušální částkou 
1 500 Kč, v případě dostavení se k vozidlu před zahá-
jením technického úkonu platí zahájený odtah 400 Kč.
Rovněž se vlastník vozidla při nerespektování doprav-
ního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské 
policie.

Pro zasílání upozornění na termíny čištění ve Vašem 
okolí je možné využít webové aplikace cisteni.bkom.
cz, www.cisteniulic.cz či mobilní aplikaci Brněnské 
komunikace.

Údržba veřejné a silniční zeleně
a letní údržba chodníků

V únoru 2020 byl na základě zadávacího řízení vybrán 
zhotovitel údržby veřejné a silniční zeleně a letní údrž-
by chodníků v MČ Brno ‑Tuřany. Je jím společnost Služ-
by Minks s.r.o., která pro naši MČ tyto služby prováděla 
i  letech minulých. Přes oslovených 10 různých společ-
ností, Služby Minks byla jedinou firmou, která na výzvu 
reagovala. Vyhovuje však všem podmínkám zadáva-
cí dokumentace a  navíc je už s  naší MČ velmi dobře 

obeznámena. Objednatel, tedy Statutární město Brno, 
městská část Brno ‑Tuřany, s touto společností podepsal 
smlouvu na dva roky a údržba bude realizována vždy 
od 1. dubna do 30. listopadu každého roku.

Předmětem smlouvy je:
a) údržba veřejné zeleně s celkovou výměrou 80.882 m2.
b) údržba silniční zeleně s  celkovou výměrou 
46.886,62 m2. Veřejná a silniční zeleň byla ve smlouvě 
blíže specifikována a rozdělena do intenzitních tříd.
c) letní údržba chodníků s  celkovou výměrou 
79.553,44 m2. Chodníky jsou blíže specifikovány a roz-
děleny dle četnosti údržby.
Kromě toho je součástí smlouvy i údržba nepravidelná, 
kterou bude MČ objednávat podle potřeby. Péči o par-
ky v naší MČ přebírá pracovní četa.

Z podmínek smlouvy vyjímáme:
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat fukary (jen v  ma-
ximálně omezené míře a  po předchozím souhlasu 
objednatele).
Zhotovitel je povinen provádět všechny činnosti tako-
vým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co 
nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění 
(hluk, prach, poškození trávníku jízdou mimo zpevně-
nou plochu atd.).
Zhotovitel se zavazuje používat profesionální techniku, 
která plní imisní limity prašnosti.

Sečení travnatých ploch
Plochy jsou rozděleny do pěti intenzitních tříd (IT), a to 
podle četnosti sečení:
IT I, II a III – budou udržovány v četnosti 4 pravidelných 
pokosů ročně (intravilán), další pokosy budou případně 
objednány objednatelem,
IT IV – budou udržovány v četnosti 2 pravidelných po-
kosů ročně (extravilán),
IT V  – budou udržovány pouze na objednávku (např. 
ÚSESy, odlehlé lokality atd.)
Počátek sečí bude vždy dohodnut s objednatelem dle 
aktuálního vývoje počasí a stavu travnatých ploch, a to 
vždy před blokovým čištěním přilehlých komunikací.
Objednatel si vyhrazuje právo na stanovení minimální 
výšky pokosených travnatých ploch. Před pokosy bu-
dou z  travnatých ploch odstraněny všechny odpady 
včetně exkrementů a větších částí větví. Travnaté plochy 
nebudou sečeny při teplotě vzduchu vyšší než +26 °C. 
Seč nebude prováděna za mrazu a  na podmáčeném 
povrchu. Sečení bude prováděno se sběrem posečené 
travní hmoty nebo na pokyn objednatele bez sběru, tzv. 
mulčování travnatých ploch posečenou travní hmotou.
Sběr posečené travní hmoty bude probíhat výhrabem, 
odstranění a odvoz vzniklé biomasy bude zajištěn nej-
později do druhého dne od jejího vzniku. Strunové 
sekačky budou používány jen v odůvodněných přípa-
dech – svažitost a hůře dostupné prostory. Při sečení je 
nutné věnovat zvýšenou pozornost kolem stromů, aby 
nedošlo k poškození paty kmene. V případě znečiště-
ní okolí travní hmotou, např. chodníků, komunikací, zdí 

INFORMACE Z RADNICE
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nemovitostí či zaparkovaných aut, provede zhotovitel 
okamžité odstranění znečištění na vlastní náklady. Kom-
pletní seč v rámci městské části bude trvat max. 3 týdny.

Výhrab listí
Součástí smlouvy je rovněž výhrab listí v plochách ve-
řejné a silniční zeleně. Bude probíhat následovně:
jaro: pouze v plochách IT I, II a III a chodníků v obci, vý-
hrab travnatých ploch včetně ploch s keřovými porosty, 
odstranění zbytků listí, včetně úklidu listí z chodníků,
podzim: výhrab listí z  travnatých ploch včetně ploch 
s keřovými porosty, včetně úklidu listí z chodníků, a to 
co nejdříve po opadu dle domluvy s  objednatelem, 
v četnosti 4x ročně chodníky v obci a zeleň IT I, II a III 
a v četnosti 2x ročně chodníky mimo obec a zeleň IT IV.

Údržba keřů
Ořez keřových výsadeb bude probíhat 2x ročně, a  to 
především tvarovaných živých plotů. Ošetřování a tech-
nologie řezu keřových výsadeb bude odvislá od druhu 
dřeviny a účelu. Po provedení prací je zhotovitel povi-
nen bezodkladně odklidit vzniklý odpad.

Údržba chodníků
Čištění chodníků bude probíhat vždy až po sečení trav-
natých ploch přilehlé silniční a veřejné zeleně. Četnost 
čištění je stanovena 2x ročně mimo obec (ulice Průmys-
lová a Tuřanka) a 4x ročně v obci. Součástí čištění bude 
předčištění − odstranění plevele bez použití chemické-
ho postřiku, listí, jehličí, posypového materiálu, napla-
venin, písku atd., a následné mokré čištění.

Smlouva vychází z nově vypracovaného pasportu zele-
ně a je i vzhledem k celkové výměře udržovaných ploch 
velmi komplexní. Jen jednotlivých udržovaných polo-
žek je několik stovek. Doufáme, že detailnost a propra-
covanost smlouvy přispěje ke zkvalitnění údržbových 
prací.
Současně vyzýváme veřejnost, aby v případě pozorova-
ných nedostatků informovala ÚMČ Brno ‑Tuřany.

Hana Dombrovská, Komise životního prostředí
Lucie Fortelná, Odbor všeobecný, životní prostředí

Plán jede k vám!
Vše, co chcete vědět o novém územním plánu. Přijďte 
se zeptat!
Zveme vás v úterý 21. dubna v 18 hodin do ZŠ Brno, 
Tuháčkova 25, na setkání k novému územnímu plánu 
pro MČ Černovice, Brno ‑jih, Tuřany, Chrlice.
Jak se bude v příštích letech rozvíjet Brno? V čem po-

může nový územní plán vaší městské části? Kde bude 
možné stavět nové byty? A  jak se posílí doprava? 
Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Kancelář archi-
tekta města Brna (KAM) připravila sérii osmi setkání 
napříč městskými částmi Plán jede k vám! Společně se 
zástupci vedení města a Odboru územního plánování 
a rozvoje představí Brňanům návrh nového územního 
plánu před jeho oficiálním veřejným projednáním. Se-
tkání startují v dubnu, vždy v úterky a čtvrtky v 18 ho-
din. Vstup je zdarma.

„Brno má přes pětadvacet let platný územní plán, který 
je jeden z  nejstarších v  Česku. Nový územní plán tak 
má obyvatelům především pomoci, aby město mohlo 
lépe fungovat a rozvíjet se. Přinese mimo jiné nové plo-
chy pro stavbu bytů a smíšených čtvrtí, zlepšení systé-
mu dopravy nebo chybějící protipovodňová opatření,“ 
shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal 
Sedláček.

Zeptat se můžete na vše, co vás k  novému územní-
mu plánu zajímá, a  to přímo městského architekta 
a týmu KAM, kteří návrh zpracovávali. Společně s nimi 
budou odpovídat také zástupci vedení města a Odbo-
ru územního plánování a  rozvoje. Po představení ná-
vrhu bude následovat diskuze. Druhá část setkání je 
vyhrazena pro dotazy nad mapami.
S návrhem nového územního plánu se může veřejnost 
seznámit od 2.  dubna také na webových stránkách 
města www.upmb.brno.cz. Do výkresů i textové části je 
možné v průběhu dubna nahlédnout i v sídle Odboru 
územního plánování a  rozvoje Magistrátu města Brna 
na ulici Kounicova. Veřejné projednání návrhu se bude 
konat na začátku května.
Rozhodujícím termínem pro vydání nového územního 
plánu je konec roku 2022. Tehdy totiž podle stavebního 
zákona skončí platnost stávajícího pětadvacet let plat-
ného územního plánu. Více najdete na webech upmb.
brno.cz a kambrno.cz.

Navrhněte projekty pro Brno. Dáme na vás!
Víte, jak zlepšit své okolí? Oživit naše město? Chybí vám 
někde zeleň, lavičky, park nebo hřiště? Chcete uspořádat 
opékačku, ale ve vašem okolí chybí veřejné grilovací mís-
to? Nebo máte nápad na aktivitu, která by oslovila široký 
okruh Brňanů nebo by pomohla jiným lidem? Od 15. úno-
ra můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého 
online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Projekty 
můžete zaměřit na pořízení hmotného i  nehmotného 
majetku – hřiště, stromy, softwary, aplikace apod. nebo na 
„měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.
Dáme na vás v roce 2020
‑ celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,

INFORMACE Z RADNICE
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ŠKOLA

‑ maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, 
cenu zkuste zjistit například na internetu nebo požádej-
te o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda pora-
dí, email: damenavas@brno.cz,
‑ projekt musí být realizován na majetku města Brna,
‑ termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
‑ projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít 
osobně za koordinátorkami s předem vyplněným pod-
kladem, jehož osnova je ke stažení na webových strán-
kách projektu,
‑ finálové hlasování proběhne od 1. do 30. 11. 2020.
Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář parti-
cipace. Vše také najdete na webových stránkách www.
damenavas.brno.cz.
Přijďte tvořit projekty společně!
V úterý 31. března od 17:00 hodin proběhne veřejné 
setkání (workshop) v Urban centru na Mečové 5. Zde 
budete moci společně s ostatními diskutovat nad nej-
různějšími nápady pro vaše okolí, tvořit projekty spo-
lečně nebo se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!

Tým Dáme na vás

Vítězné projekty akce Dáme na vás

Vy jste vybrali vítězné projekty a my Dáme na vás!
Celkem 13 214 Brňanů hlasovalo v listopadu loňského roku 
pro finálové projekty participativního rozpočtu Dáme na vás. 
Z 53 finálových projektů se jich 14 stalo vítězných a rozdělí si 
mezi sebou 32,3 mil. Kč z rozpočtu města. Kompletní výsled-
ky hlasování a další informace najdete na webových strán-
kách damenavas.brno.cz.
Realizace všech vítězných projektů začne již tento rok. Gra-
tulujeme vítězům a děkujeme všem navrhovatelům i hlasují-
cím za aktivní účast na brněnském participativním rozpočtu.

Vítězné projekty roku 2019:
1. Onkologicky léčené děti v Brně
2. Stromy pro život
3. Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích
4. Nový park pro Sadovou – Královo Pole
5. Městská galerie
6. Cyklostezka do Líšně (PD)
7. Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)
8. Kluziště Medlánky
9. Nouzové přístřešky pro lidi bez domova
10. Děti patří na hřiště!
11. Napij se! – pítka v Brně
12. Pumptrack a parkour v Medlánkách
13. Cyklo ‑park mezi Vinohrady a Líšní
14. Pojízdné schody v podchodu u nádraží

Kancelář participace

INFORMACE Z RADNICE

Ze života školy
Ohlédnutí za Vánoci
I  když máme nový rok již v  plném proudu, rádi za-
vzpomínáme na nedávný vánoční čas. Ten se u nás ve 
škole nese v duchu tradičních Vánočních dílen a na 
ně navazujícím Vánočním jarmarkem. Vánoční dílny 
připravují žáci devátých ročníků společně s  vyučují-
cími. V dílnách bylo možné si vyrobit tradiční vánoč-
ní výrobky jako svíčky, baňky, přáníčka, perníčky, ale 
i netradiční výrobky jako sliz, lapač snů, origami, sobí 

lízátko, nebo si užít trochu toho sportování ve vánoč-
ním duchu.
Tyto a jiné výrobky jsou pak k dostání na odpoledním 
Vánočním jarmarku. A kromě toho máme na zpestře-
ní pro naše hosty i zajímavá vystoupení.
Novinkou letošního roku byl Vánoční koncert školní-
ho pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Pav-
ly Šálkové.
Celý den se opět nesl v příjemném duchu a my vě-
říme, že naladil všechny přítomné na klidné vánoční 
svátky. Věřme, že se všichni ve zdraví sejdeme i za rok

Zima v Olešnici
Že se tomu nechce věřit? Ale přece je to pravda… Měli 
jsme štěstí a tak jako každý rok, tak i letos jsme zahájili 
zimní lyžařskou sezónu na naší škole lyžařským kurzem 
v zimní a zasněžené Olešnici na Moravě. 40 nadšenců 
z  řad dětí 1. stupně a 6 lyžařských instruktorů celý tý-
den brzy ráno nastupovali u školy do autobusu, který je 
odvážel do Olešnice. Tam poctivě trénovali a zdokona-
lovali se ve svém lyžařském umění. Kdo neuměl vůbec, 
za týden se naučil sjíždět svah a jezdit na vleku také. Na 
závěr děti čekaly závody ve slalomu, diplomy a sladká 
odměna. Už teď se těší na příští rok kolektiv instruktorů
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Školní ples již po 15.
Krásné půlkulaté výročí oslavil letos náš školní ples. A že 
se to výročí povedlo… K  tanci a  poslechu hráli skvělí 
Another Way, na návštěvníky čekala bohatá tombola 
a v neposlední řadě také úžasný doprovodný program 
a skvělá zábava.

Moderátorského žezla se tentokráte ujali naši dva skvě-
lí mladí učitelé Filip Danielka s Pavlou Šálkovou, kteří 
nejprve uvedli slavnostní polonézu žáků devátých tříd, 
která se pro velký úspěch opakovala ještě jednou.
Další program poté obohatilo vystoupení kapely Roc-

koví psi složené výhradně z  žáků naší školy. Čtveřice 
Štěpán Skýba (7.B), Juliana Skýbová (4.A), Antonín Pa-
náček (1.A) a Filip Hruška (4.A) uvedli celý sál do varu 
a publikum si žádalo i přídavek.
Ten by si zasloužilo i poslední vystoupení, kdy sál opět 
povstal, tentokrát na počest vynikajícím tanečníkům 
z  Taneční školy Kometa. Žáci naší školy, Vojta Hrtoň 
a  Karolína Císařová (7.B), společně se svými partne-
ry zatančili ukázky latinskoamerických i  standardních 
tanců.
Tohle všechno a mnoho dalšího je velkou výzvou pro 
plesy příští… už zase za rok, těšíme se

Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
Rádi bychom pozvali všechny předškoláky k  zápisu 
na naší školu, který se bude konat v pátek 3. 4. 2020 
v 15:00 – 18:00 (budova Dvorecká) a v sobotu 4. 4. 2020 
v 9:00 – 12:00 (budova Požární).
Více informací k zápisu: Mgr. Michaela Kašíková – zástup-
ce ředitele školy, michaela.kasikova@zsmestanska.cz, 
tel.: 533 433 311, 533 433 320.

Petr Opletal, ředitel ZŠ
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Ze vzpomínek pamětníků

Paní Anežka Lehejčková (*1922)

Už několik let vkládám do facebookové skupiny „Tuřa-
ny“ staré fotografie a informace z historie naší městské 
části. Setkávám se s kladnou odezvou – spoustu lidí míst-
ní historie zajímá a nejsou to jen lidé, kteří zde žijí celý 
život, ale i ti, kteří se sem přistěhovali a rádi se o svém 
novém bydlišti něco dovědí. Žijí mezi námi i pamětníci, 
kteří jsou ochotni se o své vzpomínky podělit. Jako prv-
ní jsem dostala tip na paní Anežku Lehejčkovou, která 
je i přes svůj úctyhodný věk velmi čilá a vitální tak, že 
jsem jí sotva stačila. Výběr z jejích vzpomínek přináším 
i čtenářům Listů. Je až neskutečné, jak se změnil svět za 
jeden lidský život. Posuďte sami!

Dětství
Dětství paní Lehejčkové provázely facky, pohlavky, také 
správní učitelé, kterých si děti vážily. S úsměvem dnes 
vzpomíná na to, jak její bratr dostal dvojku z chování, 
protože se vyčůral přímo u kříže školy na Dvorecké. Byl 
prý hodně rozpustilý!
Jako malá bydlela s rodiči na Dvorecké ulici, v obecním 
domě. Ty byly podle paní Lehejčkové dva: jeden před-
ní, na místě staré školy, druhý na Dvorecké „z fabriky“. 
Pochází z chudé rodiny – obecní dům byl určen pro ty, 
kteří nic neměli – tedy neměli vlastní dům. Na začátku 
30. let byla vlivem hospodářské krize velká nezaměst-
nanost, paní Lehejčková pochází ze tří dětí, její otec 
byl zaměstnán v údržbě silnic, byl tedy státní (městský) 
zaměstnanec. V  té době třeba měsíc nedostali plat 
a maminka musela chodit pomáhat k zedníkům, aby to 
přežili. Na Vánoce měli stromeček, drobné dárky a spe-
ciální vánoční kulatou kynutou buchtu, cukroví neznali. 
Hlad měli, ale maminka a tatínek se snažili, aby bylo co 
nejlépe…
Jako děti se hodně honily: „To byla naše hra!“ Chodilo 
se do tehdy ještě existujícího tuřanského lesa („Dneska 
do těch míst chodím zase – dívat se na letadla!“) Ten-
krát, když se měl kácet les a budovat letiště, říkalo se 
prý v Tuřanech, že je tím vinna místní Kača G., „Že prý 
šla s praporem k lesu, celá šťastná, že tu bude letiště!“ 
Ale asi to nemělo žádný vliv. Někteří obyvatelé se leti-
ště báli: „Každej říkal, odstěhujeme se! Ale kam a za 
co?!“
Školní podmínky byly tehdy zcela jiné, než máme dnes: 
„Víte, my jsme neměli jako děti ani pořádnou tužku, 
já jsme měla tabulku a kamínek! A učitelé byli tehdy 
takoví: umíš to – neumíš? Tak si sedni! Komu není v du-
chu dáno, v apatyce neprodáno!“

Lékaři nejen v Tuřanech
Nejprve tu byl doktor Pospíšil, pak doktor Svoboda, 
který měl 3 syny.
Rodilo se doma. Paní Lehejčková vzpomíná, jak když 
přišel něčí čas, šli pro doktora k Pospíšilům, paní je ale 
poslala k Musilům do hospody. Tam jim pan doktor nej-
prve řekl, že má dovolenou a že si mají poslat pro dok-

tora do Slatiny. Když ale dotyčný zůstal bezradně stát, 
zeptal se pan doktor, o koho jde a za půl hodiny přijel.
Sama paní Lehejčková vzpomíná na to, jak rodila za 
války, v  roce 1944 v  Čáslavi, kam se dostala se svým 
mužem, vládním vojákem. Měla komplikovanější tě-
hotenství, a  tak doktor napsal doporučení do nemoc-
nice, kde jí ale řekli, že si musí dovézt vlastní benzín, 
aby pro ni mohli přijet. Tak šli a sháněli, což na konci 
války nebylo vůbec jednoduché – vždyť ani taxikář ne-
měl benzín! Jeden sedlák měl ale zrovna koně na poli, 
byl ochotný a odvezl je rodit bryčkou (Paní Lehejčková 
na něho dodnes s vděkem vzpomíná, byl to prý moc 
hodný pán, asi vlastenec, protože za té války už nikdo 
nechtěl pomoci!). Porod trval 2 dny a 2 noci, nakonec 
musel lékař použít kleště, žádný císařský řez prý tehdy 
nebyl. Hrozný porod, dlouho pak nechtěla další děti. 
„Ale manžel mi pořád říkal: kluk ti odejde na vojnu, 
budeme sami!“ V porodnici tehdy byly háčky u postelí, 
každá musela mít dítě u sebe, a protože tahání dítěte 
kleštěmi probíhalo v narkóze, dítě jí nedali hned. Když 
se probudila a  zjistila, že nemá dítě u  sebe, plakala  – 
bála se, že není…
„Když se tenkrát některá vdávala těhotná, říkalo se o ní, 
že chtěla ošidit Pannu Marii! A to já jsem nechtěla!“

Válka v Tuřanech
Paní Lehejčková se nejprve učila v  Chrlicích na dám-
skou krejčovou, ale paní mistrová se během učení 
rozvedla a ukončila živnost. Paní Lehejčková byla tedy 
rozučená, už tehdy chodila s manželem, tak sháněli jiné 
místo, kde by se mohla doučit. Našli jej v Brněnských 
Ivanovicích.
„Říkalo se, že ta krejčová je strašně šikovná ženská, ale 
její tata že je nacista! Měl 3 kluky ve válce a 3 holky. Sice 
nesekýrovala, nenadávala, ale když řval z rádia Hitler, tak 
oni by do toho rádia snad úplně vlezli, furt „náš Führer!“ 
Když zjistila, že jim rozumím, co si říkají a že se domluvím 
německy, posílala mě s dílem po německých zákaznicích. 
Naučila jsem se tam dobře německy.“
„Jak oni na toho Hitlera čekali! Jako tovaryška tam tehdy 
byla Marta S., byla trochu hrbatá, ale uměla moc dobře ta-
kovou tu jemnou práci. Pořád se snažila vysvětlit paní mis-
trové, když hystericky volala „Co pořád chtějí ti Češi?“, že tu 
bylo kdysi nějaký Český království, ale bylo to marné ‑ oni 

Fotka: Tuřany v roce 1938
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znali jen Hitlera, neměli vůbec přehled o české historii.“
Když byla maminka paní Lehejčkové na konci války 
ve sklepě, přišel tam ruský voják s revolverem a řekl jí 
„Moj život drahý jest“. Poručil jí, aby hlídala, že on bude 
spát. Když se vyspal, chtěl po ní slepičí polévku. Slepi-
ce sami neměli, tak maminka běžela prosit k sedlákům, 
ke Krejčím na Tuřanské náměstí. Slípku dostala, ale než 
ji oškubala a  než nachystala polévku, přišlo odvelení. 
„Maminka mi říkala: 4 dny jsme neměli kousíček chle-
ba a najednou jsme měli slípku!“
Před obchodem pana Tůmy (tenkrát Straky), jak je ten 
plácek, prý na konci války tekla krev: stála tam ruská vo-
jačka a rozporcovali tam celou krávu, kterou odvedli od 
nějakého sedláka: bylo po válce…

Vzpomínka na T.G. Masaryka
Paní Lehejčková dnes nejraději vzpomíná na první re-
publiku, na svoje dětství, kdy sice byla nouze, ale všich-
ni byli plni nadějí a optimismu. Kolem roku 1930 viděla 
pana prezidenta Masaryka, když přijel do Brna – byli se 
na něho podívat se školou. Děti měly lampióny a křičeli 
„Ať žije tatíček Masaryk“. Měl bílé oblečení  – sváteční 
uniformu a  kynul jim rukou. (T.G.M. navštěvoval v  té 
době Brno poměrně často  – byl zde v  roce 1928, 29 
a 30). Někteří lidé ale říkali i za republiky: „Bylo dobře 
za císaře, rohlík stál grécar.“

Fotografie
Paní Lehejčková má z dětství a mládí velmi málo fotek – 
málo se fotografovalo, protože to bylo drahé, a  tak jí 
zůstaly hlavně skupinové fotky ze Sokola.
„Maminka mojí maminky zemřela jako mladá a  ma-
mince bylo celý život moc líto, že ji neviděla, že nemá 
ani její fotku! Zemřela jí v 35 letech! Tenkrát se větši-
nou ani nevědělo, na co lidi umřeli, a kdyby to věděli, 
stejně by je asi nechali umřít, protože neměli na léčbu 
peníze! Byla z devíti dětí a od tří let sirotek! Vidíte a teď 
tady mají novou garáž a fotí si ji otevřenou, zavřenou 
– 10 fotek jen garáže – je jiná doba!“

Obchody v Tuřanech
„Pan Gloc měl jeden obchod, pak Hanzl, Binek (naproti 
řeznictví pana Bubly), spolek Včela – ve spolku ale ne-
dávali na dluh! Na dluh dával pan Hanzl, k němu jsme 
chodili, na konci roku pak bylo u něho vyúčtování.“

Na závěr bych chtěla poděkovat především paní Anež-
ce Lehejčkové za milé přijetí. Dále Ivě Kolečkové a Han-
ce Chitové za zprostředkování tohoto setkání a cenné 
rady.

V září 2019 zaznamenala Ilona Protivínská
(ilona.protivinska@seznam.cz)

Fotka: Tuřany v roce 1938 (zdroj: 
https://www.turany.cz/informace ‑o‑mc/
historie/historicke ‑fotografie/)

První ples tuřanské farnosti

Když jsem loni náhodou navštívil tradiční ples farnosti 
v Žebětíně, napadlo mě, že by stálo za to zkusit uspo-
řádat podobně podařený uvolněný ples také v naší far-
nosti. Díky tomu, že se nápad zalíbil více lidem a našly 
se přibližně dvě desítky dobrovolníků, ochotných se 
po dobu několika měsíců zapojit do organizace, moh-
li jsme 1.  2. uskutečnit na tuřanské Sokolovně první 
ročník. Plesem nás provázela Ivana Horáková, mode-
rátorka radia Proglas, které byl partnerem místní Mar-
tin Petřík. Ples zahájil pan farář Luboš Pavlů úvodním 
slovem s  požehnáním, následovala polonéza vedená 
manželi Krejčími.
K  tanci a  poslechu se střídali Brněnské legendy Jirky 
Duchoně s KaBrňáky, kteří sami sebe nazývají nejmenší 
dechovkou na světě. Repertoár k  tanci i poslechu tak 
byl velmi pestrý. V průběhu večera jsme mohli lépe po-
znat našeho pana faráře ale i sami sebe pomocí nápa-
ditých vstupů manželů Krejčích.
Před půlnocí byla vyhlášena tombola, která byla díky 
dárcům z řad partnerů a farníků skutečně velice bohatá 
a zájem o lístky předčil naše očekávání. Chtěli bychom 
na tomto místě poděkovat všem sponzorům a partne-
rům akce: Bowling Kaštanka s.r.o., CYKLOSPORT BIKE‑
‑LIFE, DERMIO ‑VET s.r.o., JUDr. Poremská s.r.o., Klima 
Lengál, LEIS Delta s.r.o, VINGU ‑ Steel s.r.o, Agro Tuřa-
ny, DIAM s.r.o, Fundos s.r.o, Petr Hladík – 1. náměstek 
primátorky m. Brna, INSPIRIS Technologies s.r.o, Cuk-
rářská a  pekařská výroba Ivana Kolečková, Potraviny 
Dvořák, Potraviny Včela, Práh jižní Morava, z. ú., Řeznic-
tví Bubla s.r.o, SmartGym, Jaroslav Suchý, radní města 
Brna, Unis Power s.r.o, Vinotéka z Podpálaví, Výtvarné 
studio Markéty Bláhové, Z & S Care Belina, Železářství 
Tůma.
Velký dík patří také všem dárcům z řad farníků a dobro-
volníkům, kteří se do organizace ochotně zapojili. Díky 
jim byl sál krásně vyzdoben a  na každém stole čeka-
lo občerstvení. Během večera se nám podařilo vytvo-
řit příjemnou atmosféru sousedské pospolitosti a ples 
přinesl i ovoce v podobě výtěžku, který bude předán 
panu faráři a  využit pro potřeby farnosti. Poděkování 
patří i personálu Pizzerie Sokolovna za bezproblémo-
vou spolupráci.

Za organizátory Prvního plesu tuřanské farnosti 
Jiří Protivínský
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Odhalení pamětní desky v Ivančicích
V Ivančicích byla dne 31. ledna 2020 odhalena navigá-
toru 311. československé bombardovací perutě RAF 
pplk. Ing. Miroslavu Muchovi in memoriam na rodném 
domě pamětní deska. V nočním dálkovém letu 13. říj-
na 1942 se Wellington s 6člennou posádkou F/Lt Fran-
tiška Fanty zřítil u Scroptonu ve Velké Británii. Za ČsOL 
a RAF klub Emila Bočka se slavnostního odhalení účast-
nil Tomáš Jambor.
V Ivančicích je od 1. listopadu 2019 otevřeno Muzeum 
RAF generála Emila Bočka, který muzeu věnoval něko-
lik předmětů včetně své uniformy; také jsou vystavena 
jeho vyznamenání. Dne 25.  února  2020 oslavil tento 
významný tuřanský rodák a  náš člen 97. narozeniny. 
Blahopřejeme.

Jan Kruml, ČsOL, RAF klub Emila Bočka

Vánoční příběh tří květináčů
Jsme tři květináče a do Tuřan na Revoluční ulici nás při-
stěhovali lidé před několika lety. Za úkol od našich tvůr-
ců z Brněnských komunikací ale máme nejen zkrášlovat, 
ale také něčemu bránit, a v tom je naše potíž. Dali nás 
na kraj chodníku, aby se po něm dalo chodit, a aby se 
z tohoto chodníku nestávalo parkoviště, protože pak by 
neprojela maminka s kočárkem nebo pohybově ome-
zený člověk, odkázaný na invalidní vozík. Denně kolem 
nás tak bez problémů projde mnoho lidí, což je dobře, 
a jak to bývá, co člověk, to nápad a myšlenka.
Za ty roky, co nás všichni míjí, máme spoustu zážitků. 
Několikrát do roka nám někteří lidé nakypří hlínu a osa-
dí nás pěknou květinou. To jsou lidé, co si říkají, že když 

už nás sem někdo jiný dal a nestará se o nás, tak ať je na 
nás alespoň pěknější pohled. Další lidé, když jdou ko-
lem, si nahlas, nebo spíše v duchu řeknou, že je to díky 
nám v Tuřanech o trošku hezčí. Pak je spousta lidí, kte-
rým je naše přítomnost lhostejná, projdou, a ve svých 
myšlenkách zůstanou i bez povšimnutí nějakých květi-
náčů. Jinak je to ale s lidmi, kterých je naštěstí nejméně, 
ale kterým asi vadíme.
Nejhůř to pak pociťuje náš brácha, který stojí jako první 
v  řadě ve směru od Brna. S  ním poměrně často hrají 
zvlášť řidiči kulečník, akorát místo tága používají svá 
auta. Moc jim to ale nejde, tak si říkáme, proč naše-
ho bráchu někdo potřebuje pošťouchávat tu o půl, tu 
o metr dál? On se totiž sám na své místo vrátit neumí.
Také kolem nás prochází lidé, co nás obdarují, tu nedo-
palkem cigarety, tu vrškem od piva. Ti ale neublíží, jen 
ten svinčík, který po nich zůstane, musí uklidit někdo 
jiný, my to neumíme. Zvlášť musíme vzpomenut i tako-
vé případy, kdy se naše květiny někomu tak líbí, že má 
dotyčný potřebu si je odnést. To je jako by nás takový 
člověk vysvlékl. Naši nezaviněnou nahotu ale zase musí 
řešit někdo jiný, my to neumíme.
A  teď závěrem, proč vám píšeme. O  Vánocích 2019 
se k nám dostal dárek, který se líbil nám i mnoha ko-
lemjdoucím. K Vánocům patří světlo a my jsme každý 
na Štědrý večer po jednom takovém světle obdržely. 
Bylo nám dobře. První a druhou noc, co naše vánoční 
světla svítila, to bylo hezké a  příjemné. Třetí noc, což 
nám bylo líto, naše světla jeden kolemjdoucí zhasl, byť 
nám je ponechal. Čtvrté noci se pak stalo to, že si naše 
světla i přes to, že byla opět rozzářená, někdo nadobro 
odnesl, a bylo po Vánocích, ach jo. Všem přesto, že se 
nám Vánoce moc nevyvedly, přejeme vše dobré a za to, 
že jsme s vámi v Tuřanech, se na nás, prosíme, nezlob-
te, a doufáme, že vaše světlo vám nikdo v novém roce 
2020 nevezme.

Vaše květináče.

KULTURA
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
v roce 2020

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové 
sbírky konané dne 11. 1. 2019 v Tuřanech, Holáskách, 
Brněnských Ivanovicích a ve Dvorskách, a  to kolední-
kům a jejich doprovodu, organizátorům a samozřejmě 
také všem dárcům. Poděkování patří také vedení a čle-
nům pedagogického sboru ZŠ Měšťanská v Tuřanech.
V letošním roce se v naší městské části vybralo celkem 

113 352 Kč,
což je o 6 900 Kč více než v minulém roce.
Vybíralo se do 25 pokladniček. Na 24 trasách koledova-
lo celkem 73 koledníků – většina z řad žáků naší základní 
školy, které z části organizovaly bývalá paní ředitelka ZŠ 
Božena Küfhaberová spolu s paní Markétou Brázdovou. 
Bez jejich práce a koordinace paní Marie Bolečkové by 
sbírka nebyla tak úspěšná.
S  ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je 
koledování pro koledníky fyzicky náročné, přesto na ur-
čených trasách vydrží koledovat. Charita poskytuje za 
tuto obětavost všem drobné dárky.

Koledníky byli tito žáci ZŠ Brno, Měšťanská 21:
Lucie Vaňková. Jan Vaněk, Filip Kusala, Juliana Skýbová, 
Štěpán Skýba, Gabriela Pospíšilová,
Klára Sekničková, Nikola Bolečková, Denisa Halouzko-
vá, Laura Jelínková, Martin Brázda, Eliška Čechová, 
Barbora Čechová, Lucie Juráková, Klára Tauwinkelová, 
Natálie Hradilová, Veronika Chloupková, František Sla-
bý, Marie Štěpánková, Eliška Siváková, Karolína Pavel-
ková, Simona Horákovská, Andrea Pelikánová, Vilém 
Tikovský, Magdaléna Kocábová, Silvie Protivínská, Da-
rina Smola, Dmytro Smola, Nela Míšenská, Anna Bačin-
ská, Karolína Malcová, Filip Hruška, Antonín Panáček, 
Aneta Hloušková, Michaela Bolečková, Štěpán Tešnar, 
Kateřina Vrbková, Miroslava Slabá, Marie Götzová, Lau-
ra Hlinková, Veronika Čandrlová, Nela Drásalová, Elen 
Kojnoková, Lucie Vondrušková, Natálie Jochmanová, 
Helena Havlišová, Eliška Matulová, Lucie Rubinková, 

Dominik Šatný, Jáchym Novák, Lukáš 
Gagamov, Tomáš Grepl, Vojtěch Drásal, 
Lukáš Lukavec, Vojtěch Hrtoň a  Onřej 
Munclinger.
Koledníci z jiných škol a MŠ:
Vendulka Urbančíková, Andělka Urban-
číková, Vilém Panáček, Markéta Tikovská, 
Jakub Jelínek, Soňa Protivínská, Veronika 
Schnirchová, Kryštof Vach, Jakub Vach, 
Tadeáš Vach, Tomáš Kudláček, Anička 
Zekuciová, Marie Nováková, Vojta Tešnar, 
Linda Mikešová, Julie Karaová a Rostislav 
Pelc.
Doprovod dětí zajišťovali paní a pánové:
Markéta Brázdová, Jana Pospíšilová, Pa-
vel Pospíšil, Mária Jelínková, Květoslava 
Urbančíková, Lenka Čechová, Božena 
Küfhaberová, Adéla Čechová, Mirosla-
va Slabá, Marcela Tešnarová, Drahomíra 

Doležalová, Jana Tikovská, Jiří Protivínský, Hana Šimeč-
ková, Adéla Hrušková, Vojtěch Brázda, Hana Eliášová, 
Alena Čandrlová, Hana Vondrušková, Gabriela Kroupo-
vá, Lenka Kučerová, Kateřina Pernesová, Ondřej Kadaň-
ka a Zdeněk Vach.

Všichni zúčastnění mají velké zásluhy a patří jim ještě 
jednou velký dík

Výtěžek sbírky bude letos spolu s  ostatními sbírkami 
v  Brně použit na projekty zaměřené na pomoc pro 
mentálně a fyzicky postižené a nevyléčitelně nemocné 
lidi, matky s dětmi v tísni a další sociálně potřebné sku-
piny lidí.
Konkrétně se jedná o tyto projekty:
• Dokončení rekonstrukce budovy Bratislavská 58 pro 
služby Celsuz (Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné).
• Dokončení rekonstrukce rodinného domu pro byd-
lení 8 klientů na ulici Žabovřeská (Chráněné bydlení sv. 
Michaela pro lidi s mentálním postižením).
• Druhá etapa rekonstrukce Effety pro umožnění její-
ho využívání klienty (Effeta je denní stacionář pro lidi 
s mentálním postižením).
• Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro 
péči o paliativní pacienty v domácím prostředí (Domácí 
hospic sv. Lucie).

Výzva:
Vyzýváme tímto ochotné občany – dobrovolníky – k za-
pojení do tradiční Tříkrálové sbírky v příštích letech. Ne-
potřebujete k tomu nic víc, než věk nad 15 roků, platný 
občanský průkaz a obětovat pár hodin svého volného 
času. Předem děkujeme za zvážení tohoto kroku. Zna-
lost Tuřan není nutná, vedoucí skupinky dostane mapku 
zvolené trasy a koledníci mohou vyrazit do terénu. Sku-
pinky se připravují koncem listopadu. Hlásit se můžete 
na adrese trikral.sbirka.turany@seznam.cz.

Božena Küfhaberová, Markéta Brázdová, Marie 
Bolečková, organizátorky Tříkrálové sbírky
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Podle informace z Odboru územního plánování a roz-
voje (OÚPR) je již regulační plán (RP) na tuto lokalitu po 
vypořádání připomínek dokončen.
Dne 12.  února  2020 byl předložen Komisi územního 
plánování a poté Radě města Brna. Dne 3. března pak 
bude předložen Zastupitelstvu města Brna ke schvále-
ní. Po schválení Zastupitelstvem bude RP vydán formou 
opatření obecné povahy (obsahuje textovou a  grafic-
kou část). Konečně bude podepsán primátorem a  1. 
náměstkem primátora a vystaven veřejnosti.

Lokalita U Potoka
Dne 10. 2. 2020 proběhlo na Bytovém odboru MMB (BO) 
jednání zástupců BO, Majetkového odboru MMB (MO), 
firmy Komfort, projektantů a MČ Brno ‑Tuřany za účelem 
rekapitulace aktuálního stavu zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR). Projektová dokumentace je sice 
v dokončovací fázi, ale stále ještě zbývá 
k dořešení dost problémů, které dále po-
sunují předpokládané termíny realizace:
• Nejsou ještě k dispozici potřebná sta-
noviska některých institucí, jako např. 
Odboru dopravy MMB (OD) a  Policie 
České Republiky (PČR) ohledně doprav-
ního řešení, Plynáren ohledně přeložek 
inženýrských sítí, Všeobecného odboru 
MMB ohledně kácení dřevin, Investiční-
ho odboru MMB ohledně etap výstavby 
a  inženýrských sítí, Odboru správy ma-
jetku ohledně výpovědí nájmů pozemků 
v lokalitě.
• Dohody s majiteli soukromých pozem-
ků týkající se napojení lokalitou diago-
nálně vedené jednosměrné komunikace 
na zbývající pozemky lokality U  Potoka 
(kde se předpokládá soukromá výstavba 
rodinných domů) jsou stále nedořešeny. 
Jeden majitel čeká na stanovení „výku-
pové ceny“ ze strany MO, druhý majitel 
čeká na stanovisko PČR, kterým pod-
miňuje svůj souhlas a následné jednání 
o směně pozemků.
• OD objednal u Brněnských komunikací 
(BKOM) kapacitní posouzení 3 křižovatek 
(Popelova ‑Kaštanová, V Rejích ‑U Viaduk-
tu, V Aleji ‑K Jezerům), které vyžaduje Po-
licie ČR. Na zpracování má BKOM 60 dní, 
teprve poté lze očekávat stanoviska Poli-
cie ČR, příp. OD. Stanovisko PČR může 
např. následně vyvolat i nutnost vybudo-
vání nového odbočovacího pruhu v ulici 
V Aleji ve směru do města pro odbočo-
vání do ulice K Jezerům.

Starosta naší MČ poslal na brněnský magistrát žádost 
o vytvoření investičního záměru na výstavbu mateřské 
školy současně s výstavbou domu s pečovatelskou služ-
bou, aby případná „odložená“ výstavba mateřské školy 
neměla na nově vybudované komunikace s inženýrský-
mi sítěmi devastující účinek.
Střízlivý odhad termínů realizace je následující ‑ Územní 
rozhodnutí letos, Stavební povolení v roce 2021, zahá-
jení realizace 2021/2022.

Holásecká jezera – revitalizace
Jak jsme již informovali v  posledním vydání Listů do-
končuje se projekt revitalizace jezer. V současné době 
se pracuje na získávání souhlasných stanovisek dotče-
ných orgánů. Dokončení celého projektu lze očekávat 
do poloviny tohoto roku.

Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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Dostihy ve Dvorskách

V Brně nemají dostihy zdaleka takovou tradici jako na-
příklad v Pardubicích nebo Velké Chuchli, přesto se zde 
několik závodů ročně koná – první dostihy se zde kona-
ly až v roce 1997. Připomeňme si, že od roku 2001 má 
dráha 1 200 metrů a pro závody steeplechase je připra-
veno celkem 10 přírodních skoků, vodní příkop i skoky 
tréninkové. V uplynulé sezóně 2019 se na dostihovém 
závodišti v Brně ‑Dvorskách konaly dostihy celkem 3x – 
13. 4. , 15. 6. a 5. 10. Společně s rovinovými a překážko-
vými dostihy byly na programu i dostihy poníků. Jockey 
Club ČR, jako dostihová autorita, si klade za cíl zvýšit zá-
jem dětí o dostihový sport, a proto se rozhodl podpo-
rovat seriál dostihů pro poníky pod názvem „Pony Liga 
za podpory Jockey Clubu ČR“. Součástí tohoto seriálu 
se stalo i brněnské dostihové závodiště.
Hned při úvodním dostihovém dni 13. 4. ve steeplecha-
se dostihu na 3200 m vyhrála ryzka z domácího chovu 
pana Josefa Vymazala ‑ Mambo syndikátu Dvorska‑
‑Vymazal, který čítá téměř dvě desítky členů. Neporuši-
la tak svoji tradici ze dvou předešlých let a první dostihy 
roku na domácí půdě k radosti všech vyhrála. V násle-
dujícím rovinovém dostihu IV. kategorie na 1600 m 
zvítězil taktéž kůň domácího chovu, polobratr klisny 
Mambo, 3letý Mike of Jape. Třetici vítězství domácích 
koní uzavřel již 9letý valach Flicker ve steeplechase na 
3400 m. Flickerova polosestra Franciska doběhla taktéž 
na dotovaném 5. místě v rovinovém dostihu, který uza-
víral dostihový den.
Aktuálně má trenér a  chovatel v  chovu jen jedinou 
chovnou klisnu, přesto se v sobotu mohl těšit z něčeho, 
čeho i ti největší domácí chovatelé dosahují jen velmi 
zřídka ‑ jeho odchovanci získali během jednoho mítin-
ku tři vítězství. Jméno Josefa Vymazala je sice spojová-
no hlavně s  brněnskými dostihy, kterým před dvěma 
desítkami let vdechl nový život a dodnes je jejich duší, 
ale sobotním hattrickem znovu připomněl, že je i cho-
vatelem. A to chovatelem bezesporu úspěšným.
Sobotní hattrick mluví za vše, ale ještě mnohem většího 
úspěchu se dočkal na sklonku roku 2019 v Bratislavě, 
kdy Závodisko Bratislava vyhlašovalo šampióny uplynu-
lé sezóny. V hlasování o Nejlepší tříletou klisnu získala 
Vymazalova odchovankyně Slivka (Mikhail Glinka) pl-
ných 70 % všech hlasů a tím po zásluze i titul šampiónky.
Flicker i Franciska jsou potomky klisny Firy (Laroche), Vy-
mazalovy vlastní odchovankyně, dvojkové vítězky, která 
doběhla čtvrtá v Memoriálu Rudolfa Deyla. Matkou Firy 
je vítězka Ceny zimní královny a šampiónka dvouletých 
klisen 1988 Fudžijama (Fallada), kterou Vymazal získal 
až jako sedmnáctiletou matku z  mimoňského chovu. 
Dala mu dvě hříbata ‑ Fudžíska po Siamovi, po němž 
klisnu kupoval březí, a pak Firu. Fira dala celkem 5 hří-
bat, z nichž 8letá Finés převzala žezlo po své matce a je 
pokračovatelkou chovné linie v chovu pana Vymazala.
Při letních dostizích 15. 6. Mambo své překážkové vítěz-
ství v dostihu V. kategorie na 3 200 metrů zopakovala 
a zvítězila velmi lehce o 5 délek. Stejně tak i Flicker ve 
steeplechase IV. kategorie na 3 600 metrů potvrdil svoji 

chuť vítězit a cílový mezník protnul téměř 4 délky před 
ostatními.
V říjnových dostizích 5. 10. 2019 koně domácího cho-
vu zaznamenali menší úspěch. Pouze polobratři Flicker 
(9letý) a Ferino (6letý) doběhli ve steepelchase IV. kate-
gorie na 3600 metrů na 4., resp. 3. místě. Klisna Mambo 
neobhájila svá předchozí vítězství a 4 překážky před cí-
lem nešťastně upadla a dostih nedokončila.
Konec sezóny pro pořadatele automaticky neznamená 
dovolenou, nýbrž start anabáze příprav na tu následu-
jící. Nejinak tomu je i  na malebném závodišti poblíž 
brněnského letiště, kde tým pořadatelů pod vedením 
Josefa Vymazala chystá pro sezónu 2020 další vylep-
šení. V  zájmu bezpečnosti účastníků dostihů prošla 
úpravami i samotná dostihová dráha, na které došlo ke 
zmírnění oblouků a novému osázení některých skoků. 
V  prosinci 2019 jsme zahájili projekt klopení zatáčky 
před cílovou rovinou na dostihové dráze. Dostihová 
dráha již má jednu klopenou zatáčku, a  to za cílovou 
rovinou. Pro tvorbu klopené zatáčky bylo využito oko-
lo 700 kubíků hlíny. Zatáčka bude na první dostiho-
vý den, který se bude konat v  dubnu, plnohodnotně 
připravena.

Jockey Club ČR již schválil a zveřejnil termínovou listinu 
pro rok 2020. V nadcházející sezóně 2020 se brány br-
něnského dostihové závodiště otevřou tradičně 3x – na 
jaře, v létě a na podzim:
• sobota 18. 4. 2020
• sobota 13. 6. 2020
• sobota 3. 10. 2020

V barvách domácí stáje Vymazal se v nadcházející se-
zóně představí: Sun Rain (3letý), Ferino (7letý), Prestige 
of Gracie (8letý), za Syndikát Dvorska ‑Vymazal Mambo 
(5letá) a  za stáj Sáňka ‑Vymazal Camelai (9letá) a  Pop 
Station (6letý). Pod taktovkou domácího trenéra budou 
startovat v barvách dostihové stáje Zhoř Flicker (10letý), 
Pillar (10letý) a Harry Spiers (9letý).

Těšíme se na Vás!
Za pořadatele Gabriela Škodová
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Tuřanští skauti zimě neporučí, ale 
bruslit můžou stejně

Skauti usilují o všeobecný rozvoj těla a ducha a k tomu 
patří i bruslení. Protože jim slabá zima už několik let 
v  řadě nedovoluje vyrazit na zamrzlý rybník, zamířili 
alespoň do DRFG Arény.

Ačkoliv letošní zima připomínala spíše brzké jaro, tu-
řanští skauti si našli způsob, jak vyrazit na led, a v neděli 
2. února ovládli celou DRFG Arénu.
„Chodíme takhle už čtvrtým rokem,“ vysvětluje vedou-
cí 93. oddílu Jiří „Alex“ Dorazil. „Potřebujeme rozvíjet 
všestrannou tělesnou připravenost našich skautů. Brus-
lení je náročný sport – obzvláště když hrajeme hokej – 
bohužel už spoustu zim se nedá bezpečně provozovat 
nikde jinde než v hale,“ dodává.
A o bruslení byl zájem. Na místě se sešlo osmašedesát 
skautů a jejich rodičů. „Nejmladšímu z nás bylo tak pět, 
šest, nejstarším určitě přes padesát,“ říká Dory z družiny 
Orlů.
Třetinu kluziště okamžitě ovládli třináctiletí Orli se svý-
mi hokejkami a puky, kteří se pustili do zuřivého zápa-
su. „Vyhráli jsme aspoň 7 ku 5,“ jásá Skříta, i  když jak 
přiznává, tak góly vlastně úplně nepočítali. Nešlo tolik 
o to, kdo vyhraje, ale hlavně o to, že si můžou zahrát.
„Ani jsme moc nefaulovali, i když občas jsme se stejně 
srazili. Třeba já jsem dostal hokejkou do holeně a ještě 
dva týdny jsem tam měl modřinu,“ stěžuje si Štěpán.
O pády na led samozřejmě nebyla nouze. Jedni pada-
li v  zápalu boje, druzí proto, že se teprve učili bruslit. 
K žádnému vážnějšímu úrazu ale nedošlo. „Jenom je-
den z dospěláků hodil placák a rozrazil si čelo, ale jinak 
si nikdo neublížil. Dávali jsme si pozor,“ směje se jejich 
kamarád Vašek.
Celý 93. oddíl se ale shoduje na tom, že šlo o  skvělý 
zážitek. „Bylo to super. Konečně jsme vylezli z klubovny, 
protáhli jsme se. Většina mladé generace většinou sedí 
jenom u  počítače nebo u  telefonu,“ komentuje Dory 
a  nadšeně se dožaduje dalších podobných zážitků. 
Příště se prostě bude muset jít plavat.

Vojtěch Žák
Foto: Erika Bačinská

Mladší přípravka trénovala na 
Zbrojovce

Stejně jako každý rok se tým fotbalové přípravky Tu-
řan zúčastnil mikulášského tréninku na Zbrojovce v Br-
něnských Ivanovicích. Letos tato akce padla na středu 
4. prosince. Zatímco borci ze Zbrojovky trénovali místo 
nás na palubovce v  hale Měšťanská, my se zase pro-
háněli po umělé trávě v kryté hale u nich. Pro děti to 
byl pochopitelně zážitek. Opět se podívali tam, kam se 
obvykle nedostanou. Účast byla proto vysoká. Sešlo se 
celkem osmnáct dětí, což je skoro celá mladší příprav-
ka. Z pohledu trenéra bylo zase fajn, že děti v zimní se-
zóně vyměnily sálovky za kopačky a připomněly si hru 
na trávě.

Náplň tréninku byla tentokrát jednoznačná ‑ probě-
hl IT. Pokud tápete, jaká tréninková metoda se skrývá 
pod zkratkou IT, věřte, že se nejedná o nic jiného, než 
označení pro interní turnaj. Děti byly rozděleny do 
tří týmů po šesti hráčích, hrálo se 1+5 na velkém hři-
šti, systémem dvoukolově, každý s  každým. Dva týmy 
hrály zápas, třetí nehrající tým měl mimo hřiště cviče-
ní s různými typy míčů. Tímto jsme maximálně vyplnili 
devadesátiminutový trénink a  mohli jsme spokojené 
děti poslat do šaten, kde už na ně čekala odměna. A to 
odměna nejen tak ledajaká. Byla to odměna od samot-
ného Mikuláše, který se tentokrát rozhodl, že děti obda-
ruje o den dříve.
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Na naše fotbalisty tak čekalo dvacet neuvěřitelně na-
rvaných igelitek.
Tímto děkuji panu Bochýnkovi, paní Veitové a paní Peš-
ce za obohacení večera. A  panu Menšíkovi mladšími 
a panu Menšíkovi staršímu za pomoc při IT, sám bych 
to nezvládl.

Akce v TCM Brněnské Ivanovice naplnila očekávání i le-
tos. A po kvalitní tréninkové přípravě, v listopadu a pro-
sinci, je na čase, začít myslet na první přípravné zápasy!

Martin Kratochvíl, trenér SK Tuřany

Lukáš Foltin stříbrný!

Poslední závody v loňském roce se konaly v Kosticích. 
Na tradičním Mikulášském turnaji v judu dosáhl výbor-
ného výsledku mladší žák Lukáš Foltin do 60 kg, když 
obsadil druhé místo. Těmito závody ukončili úspěšnou 
sezónu mladí judisté ze Sokolu Tuřany.

Jiří Cinádr

Hledáme seniory s chutí pomáhat
Jste v důchodu a přemýšlíte, jak smysluplně vyplnit svůj 
čas? Jste tu rádi pro druhé a máte chuť pomáhat? Staňte 
se dobrovolníkem v domově pro seniory a věnujte hodi-
nu týdně těm, kteří se cítí osamělí.
K  dobrovolnictví s  DC Adra Brno nepotřebujete žádné 
speciální dovednosti. Stačí, pokud si rádi povídáte, hra-
jete stolní hry, chodíte na procházky, společně čtete nebo 
třeba prohlížíte fotografie. Se vším ostatním vám rádi 
pomůžeme.
V současnosti v Brně spolupracujeme s bezmála dvace-
ti staršími dobrovolníky a moc rádi mezi sebe přivítáme 

další. „Sám jsem senior, a  tak mám čas. Rád pomáhám 
a  poznávám životní příběhy,” vysvětluje jeden z  našich 
dobrovolníků, 75letý Miroslav. „Věřím, že i já budu stárnout 
s laskavými lidmi okolo sebe. Mezi seniory, kteří mají více 
jak 90 let, jsem ještě ale mladík,” dodává s úsměvem. Smysl 
v dobrovolnictví vidí i 63letá Andělka. „Nemám vnoučata, 
chci být užitečná,” říká. Dobrovolníci darují druhým svůj čas, 
zároveň ale z každé návštěvy sami odcházejí obohacení.
A  jak se stát dobrovolníkem? První krok je jednoduchý, 
stačí se ozvat na adrabrno@adra.cz nebo telefonní číslo 
733 598 494. Nejprve vám nabídneme schůzku, abychom 
zjistili, zda můžeme naplnit vaše očekávání. Následně vás 
pozveme na školení, pojistíme a pomůžeme s dokumenta-
cí. Na první návštěvu domova vás rádi doprovodíme a i na-
dále vám budeme na blízku.
Těšíme se na vše, co nás na společné cestě dobrovolnic-
tvím čeká. Jsme tu s vámi pro druhé.

Dobrovolnické centrum ADRA Brno
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Projekt SAKO Brno ‑ Jsem zpět!

Máte doma funkční spotřebič, který už nechcete používat?
Na sběrném středisku odpadů Vídeňská ‑Jílová v  Brně 
můžete předat funkční spotřebiče do projektu Jsem zpět! 
Na základě spolupráce Statutárního města Brna s provo-
zovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a společ-
ností SAKO Brno je vytvořeno speciální místo zpětného 
odběru pro odevzdání funkčních spotřebičů. „Hlavním 
účelem této spolupráce je předcházení vzniku odpadů 
a  prodloužení životnosti spotřebičů. Rozšířili jsme naše 
projekty o další druh odpadu, který se může využít na po-
moc tam, kde je nejvíce zapotřebí,“ uvádí předseda před-
stavenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Zpětně odebrané plně funkční spotřebiče projdou od-
bornou kontrolou certifikovaného servisního technika, 
který zodpovídá za jeho bezpečnost. Projekt dbá na 
transparentní a  bezpečné použití spotřebičů. Po pro-
vedení kontroly je vybrána charitativní organizace, kte-
ré je spotřebič věnován. Mezi organizace patří dětské 
domovy, azylové domy, Armáda spásy, Sdružení Práh 
Brno apod. Pokud spotřebič neodpovídá nutným poža-
davkům, ani tehdy jeho život nekončí – bude předán do 
zpracovatelského zařízení, kde zajistí z 90 % materiálů 
výrobu nových výrobků.

SAKO Brno, a.s.
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KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Na objednávku tel.: 605 541 837

PERMANENTÍ MAKE-UP
Na objednávku tel.: 777 086 915

KADEŘNICTVÍ
Dámské: po–čt 8–19 hodin, pá 8–13 hodin
Pánské a dětské: po 13–19 hodin
                             čt  10–16 hodin

Tuřanská 55, Brno-Tuřany | Tel.: 545 219 094, Mob.: 606 882 314

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ

Ordinační doba:
Po+St  10:00—12:00 hod.
 13:00—18:00 hod.
Út+Čt  19:00—21:00 hod.

Brno—Tuřany
Holásecká 30
Tel.: (+420) 702 910 060
www.veterina-mia.cz

MVDr. Michaela Zouharová
Péče o psy, kočky, drobné savce, ptáky, plazy.

• Koupím dům/pozemek, Tuřany a okolí. Nabídněte. 
Tel. 733 677 683 

• Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku okolí 
Brna. Tel: 702 087 313 

• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů 
aj., tapetování, zednictví, tel. 606 469 316, 
www.maliribrno ‑hezky.cz 

• Opravím počítač/seřídím. P. Beller@seznam.cz, 
Tel. 776 187 490 

• Prodáme zdravotní postel s el. ovládáním, cena 
dohodou. Tel. 607 764 011




