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Ze starostova dezinfikovaného 
šuplíku
Jak již napovídá nadpis mého příspěvku, budu 
se tentokrát věnovat věcem souvisejícím s ko-
ronavirovou epidemií, která zcela nečekaně 
a razantně zasáhla do našich životů. A stejně tak 
i do chodu radnice.

Na podobnou situaci nebyl nikdo z nás připra-
ven a i my jsme se učili tzv. za pochodu. V prv-
ních dnech nouzového stavu vyvstala potřeba 
zajistit pro občany roušky, které vláda sice slí-
bila, ale dodnes nedodala. Díky obrovské vlně 
solidarity místních občanů se podařilo v krátké 
době vytvořit skupinu, která šila roušky, další 
prali a žehlili. Spousta dobrovolníků se hlásila 
s nabídkou pomoci pro seniory. Finanční po-
moc nabídli podnikatelé, ale i občané. Vám 
všem patří obrovské poděkování. Jsem rád, že 
se naše společnost dokáže i v takto těžkých do-
bách semknout a pomáhat si.
Naše funkce najednou dostaly nový rozměr. Ka-
ždý den jsme věnovali distribuci roušek, sháněli 
jsme dezinfekční gely, tekutou dezinfekci, štíty. 
Zásobovali jsme nejen naše občany, ale i naše 
lékaře, zubaře, poštu, zaměstnance obchodů 
a další potřebné. Roušky jsme dodávali i do 
nemocnic, včetně dětské. Byly to velmi hektic-
ké dny a domů jsme přijížděli pozdě, unavení, 
ale s pocitem dobře vykonané práce. Úřad byl 
zavalen množstvím informací, které jsme mu-
seli selektovat, abychom vás mohli co nejlépe 
informovat. Obrovskou pomocí byli pracovníci 

úřadu, kteří pro vedení radnice byli oporou, 
na kterou jsme se mohli spolehnout. I jim patří 
moje poděkování.
Naši dobrovolníci dokázali během krátké doby 
ušít 1944 ks roušek. Podařilo se nám zajistit 
300 ks respirátorů druhé kategorie, 75 litrů te-
kuté dezinfekce a 48 litrů dezinfekčního gelu.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří 
pomáhali a díky kterým se nám podařilo tuto 
situaci zvládnout.
Veškerá opatření tvrdě zasáhla do ekonomiky 
našeho státu a příští rok se očekává velký fi-
nanční propad. Financování letošních investič-
ních akcí je zajištěno a již v tuto chvíli se snažíme 
zajistit rezervy pro roky příští. Pro město Brno 
stále zůstává prioritou v naší městské části reali-
zace obchvatu Tuřan a vybudování zdravotního 
střediska. Dopad na další plánované akce zatím 
nedokážeme odhadnout.
Omezení počtu lidí, kteří se mohou shlukovat 
na jednom místě, mělo naštěstí jenom mírný 
dopad na naše kulturní akce. Sice jsme muse-
li zrušit dětský den, ale divadelní představení 
a letní noc proběhly v původním termínu, kon-
cert skupiny Progres 2 se podařilo přesunout na 
12. srpna 2020, promítání letního kina proběh-
ne také v plánovaném čase a počítáme i s tra-
diční akcí Slavnosti tuřanského zelí.
Budu se těšit na setkání s vámi a přeji všem pev-
né zdraví.

Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno ‑Tuřany

Rada na 36. schůzi dne 2. 3. 2020:
- souhlasila s investičními záměry „Cyklopřejezd ul. 
Kaštanová – lávka“ a „Cyklopřejezd ul. Kaštanová – pod-
jezd“ (žádosti investičního odboru MMB), doporučila na-
dále pokračovat v přípravě pod jednou akcí, protože oba 
investiční záměry spolu velmi úzce souvisí,
- seznámila se s dopracovanou variantou technické stu-
die „Stezka pro pěší a cyklisty Ivanovické náměstí – Iva-
novický most“, kterou zpracovala projekční kancelář PIS 
PEJCHAL, s.r.o., požaduje pokračovat ve sledování vari-
anty podél silnice II/380 a trvá na svém požadavku pře-
chodu pro chodce (nikoliv pouze míst pro přecházení) 
v místech přechodů stezky přes komunikaci,
- souhlasila s pronájmem místnosti č. 2.07 ve 2. NP bu-
dovy zdravotního střediska Holásecká za účelem zřízení 
Speciálně pedagogické poradny (logopedie apod.),
- souhlasila s bezúplatným převodem majetku státu do 
vlastnictví statutárního města Brna, městské části Brno-
-Tuřany, a to vozidla Ford Transit, které bude využito pro 
potřeby JSDH Brno -Holásky.

Rada na 37. schůzi dne 16. 3. 2020:
- schválila nabídku Faraheit servis s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Dodání a montáž klimatizace v prostorách radnice“ 
za cenu 144.930 Kč,
- schválila nabídku TPS PROJEKT s.r.o., na zpracování projek-
tové dokumentace ve stupni DPS akce „Rekonstrukce otop-
né soustavy objektu MŠ Zapletalova“ za částku 43.560 Kč,
- schválila nabídku YVENTECH, s.r.o., na realizaci veřejné za-
kázky „Pronájem projekční techniky na letní kino 2020“ za 
cenu 90.750 Kč,
- schválila nabídku P. P.Architects s.r.o., na realizaci veřej-
né zakázky „Zpracování studie polikliniky Tuřany“ za cenu 
290.400 Kč.

Rada na 40. schůzi dne 27. 4. 2020:
- schválila smlouvu o spolupráci se společností IRSnet 
CZ, s.r.o. – TICKETPORTAL, jejíž předmětem je závazek 
zprostředkování distribuce, rezervací a prodeje vstupe-
nek na vystoupení hudební skupiny PROGRES 2 dne 
12. 8. 2020 prostřednictvím systému „Ticketportal“.
- schválila poskytnutí individuální dotace Římskokatolické 
farnosti u kostela Zvěstování Panny Marie, Brno -Tuřany, 
ve výši 50.000 Kč na opravu ohradní zdi, klempířských 
výrobků, nátěry dveří a okenic obou věží kostela a jeho 
areálu a nátěry oken kaple Padlých v roce 2020.

Rada na 41. schůzi dne 11. 5. 2020:
- schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Výměna střechy ZŠ Požární“ za cenu 
3.861.535 Kč,
- schválila nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na realizaci 
veřejné zakázky „Oprava účelové komunikace za spor-
tovní halou Měšťanská“ za cenu 182.076 Kč,
- schválila nabídku ISS stavtrade s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Dodávka a montáž stínící techniky ZŠ 
Měšťanská“ za cenu 1.688.077 Kč.

Zastupitelstvo na 9. zasedání
dne 27. 2. 2020:
– požádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 
z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na obdo-
bí 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,
-požádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje z dotačního programu „Indivi-
duální dotace JMK 2020“ ve výši 80.000 Kč na akci 
Slavnosti tuřanského zelí.

Odstraňování silničních vozidel 
z pozemní komunikace
Dne 30. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 162/2020 Sb., 
kterým byl změněn zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů. Tento zákon mírně změnil definici vraku, a to tak, 
že za vrak se nově považuje rovněž vozidlo, které není 
možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla 
vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za 
čelním sklem nebo na výrobním štítu. Zejména však do-
šlo k doplnění zákazu odstavovat na dálnicích, silnicích, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích silniční vozidla, která sice nesplňují definici 
vraku, ale která po dobu více než 6 měsíců nesmí být 
podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích provozována na pozemních komuni-
kacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení 
pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůso-
bilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo tech-
nickou silniční kontrolou.
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Odstranění takového silničního vozidla by mělo probí-
hat mírně odlišně, než je tomu u vraků. Vlastník pozem-
ní komunikace nejprve vyzve provozovatele silničního 
vozidla, aby odstranil důvod, pro který je vozidlo na 
komunikaci umístěno neoprávněně. Pokud tak provozo-
vatel neučiní do 2 měsíců od doručení výzvy, je vlastník 
pozemní komunikace oprávněn vozidlo z komunikace 
odstranit a odstavit jej na vhodném místě, což oznámí 
provozovateli, včetně možného způsobu vyzvednutí vo-
zidla. Náklady na odstranění vozidla a jeho odstavení 
nese provozovatel; to neplatí, pokud prokáže závažné 
důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit. Pokud si 
provozovatel vozidlo nevyzvedne ve lhůtě
3 měsíců, bude možné vozidlo prodat ve veřejné dražbě.
Je nám známo, že na území MČ Brno -Tuřany se nachází 
celá řada vozidel, která sice nesplňují definici vraku, ale 
více jak 6 měsíců nemají technickou kontrolu. Žádáme 
proto jejich provozovatele, aby odstranili důvod, pro 
který tato vozidla již není možné odstavovat na pozem-
ních komunikacích, a to buď odstraněním vozidla z po-
zemní komunikace, nebo vyřízením technické prohlídky 
vozidla. V opačném případě může být postupováno, jak 
je uvedeno výše.

Jiří Polák, tajemník

UPOZORNĚNÍ
NA ÚHRADY POPLATKŮ

Upozorňujeme občany, že termín 
úhrady poplatků ze psa, nájemného 
a pachtovného, z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, byl posunut 

na 30. 6. 2020.

Tak například děti ze 3. B vytvářely pohádky. V rámci 
propojování předmětů (ČJ, VV, PČ) vymyslely vlastní po-
hádku nebo se inspirovaly pohádkou existující, nachys-
taly si loutky a natočily, jak pohádku hrají nebo vytvořily 
komiks. Jiný týden zase vytvářely didaktickou hru do ČJ 
nebo M nebo spojení obojího. A s rodiči nebo sourozen-
ci si je i zahráli.
V 1. A se zase děti učily mimo jiného třeba i geometrii 
hravou formou. V pátém ročníku naši žáci ani při dis-
tanční výuce nezapomínali na bezpečnost svých počíta-
čů. Tento projekt probíhal v rámci předmětů VV a INF.
Ani na druhém stupni se nezahálelo. Ve sportovní tří-
dě 8. C probíraližáci například akustiku, deváťáci zase 
zjišťovali v rámci projektu z Matematiky téma poměr/
podobnost.
Úžasných prací našich dětí je opravdu celá řada a já ještě 
jednou chválím všechny, nejen ty zdeuvedené.☺
A protože je potřeba myslet pozitivně, závěrem přiklá-
dám jednu tematickou jarní báseň od Aničky ze 7.B.☺

Báseň o jaru
Virus přišel během zimy,
Nejradši bychom se zachumlali do peřiny.
Jaro letělo přes louky, přes lesy,
Aby zmírnilo tyto zimní děsy.

Již nadešel čas, kdy rozkvetou květiny,
Ať už pampelišky, tulipány nebo lekníny.
Slunce svítilo, větřík vál,
Jaro přišlo rychleji, než by se kdo nadál.

Děti si na loukách hrály s míči
A právě tyhle radosti byly klíči,
Jak překonat tohle zlé období,
Jak přečkat bolest, která časem přebolí.

Jak jsme si užili první týden ve škole
Organizace a dodržení všech opatření a hygienických 
pokynů Vlády ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy při znovuotevření škol od 25. 5. násdostalo pod 
velký tlak.

Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Například to, že 
jsme se rozhodli z organizačních důvodů umístit všech-
ny děti z prvního stupně na Měšťanku. Najednou je ve 
škole úplně jiný ruch, jiná energie z mladších dětí. A na 
dětech je vidět, že si školu naplno užívají. Když jsem jim 
k příležitosti vydání tohoto čísla Tuřanských listů položil 
otázku, co se jim za první týden nejvíce líbilo, tak se na 
mě sesypalo strašně moc odpovědí… V prvé řadě jsou 

Škola v době KORONY

Velice nečekaně a náhle nás zaskočila informace o tom, 
že se od středy 11. 3. zavírají na čtrnáct dní všechny ško-
ly. V tu chvíli jsme ještě neměli nejmenší tušení, že to ne-
bude na zmiňovaných čtrnáct dní, ale na skoro tři měsíce 
a že se nám všem celý život náhle dramaticky změní…
Výrazně dramaticky se situace změnila také rodičům dětí 
školou povinných. Chtěl bych tímto všem rodičům vy-
seknout hlubokou poklonu za to, jakým způsobem se 
se situací vypořádali a s jakým pochopením přistupovali 
v této nelehké situaci také k naší škole, k práci našich 
pedagogů a k samotné distanční výuce.
Rád bych také poděkoval samotným dětem, na které 
nesmíme zapomínat, a pro které vytržení od kamarádů 
a nemožnost výuky způsobila jistě nemalou psychickou 
újmu. Jak je vidno z namátkou vybraných prací našich 
žáků níže, děti nezahálely a s úkoly se vypořádávaly nad-
míru skvěle ☺
V neposlední řadě si zde dovolím poděkovat i pedago-
gickému sboru, který se musel také vypořádat se změna-
mi, na které v našem školství nejsme zvyklí. Věřím však, 
že přes počáteční šok a určité „porodní bolesti“ se zavá-
děním distanční výuky, jsme situaci zvládli více než dob-
ře. Jsme si samozřejmě vědomi i možného zlepšení, na 
kterém již teď pracujeme, abychom na příští podobnou 

krizi (ačkoli pevně doufáme, že k ní již nedojde) byli sto-
procentně připraveni.
A jak tedy ta naše distanční výuka vlastně probíhala? 
Mnoho učitelů vedlo online hodiny, konzultace nebo na-
táčeli videa. Děti dostávaly mnoho a mnoho zajímavých 
úkolů, prezentací a projektů. Namátkou vybíráme jen 
zlomek z činností našich dětí ☺

ŠKOLA
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to samozřejmě kamarádi a paní učitelky, ale také mož-
nost pobytu venku, zajímavá výuka, spousta her, družina 
a písničky z rozhlasu, který na budovách nemají. Pro 
představu krátký úryvek z jedné nejmenované skupiny:
„Do školy jsme se nejvíc těšili na svoje kamarády. Pan 
říďa nás přivítal do rozhlasu slovy: „Dobrý den, přeji 
všem.“ A tak nás zdravil po celý zbytek týdne. Dokon-
ce nám řekl, ať mu doneseme písničky, které nám bude 
pouštět do rozhlasu pro lepší náladu. Dostali jsme na vý-
uku střelenou „úču“. Paní Šálková říkala, že co je malý, 
to je vzteklý. To asi zapomněla, jak je vysoká. V hodinách 
i zpíváme. Něco jako družina, je super. Po mlíčkách, kte-
ré dostáváme z projektu „Mléko do škol“ úplně šílíme. 
Na učitelku jsme ale momentálně naštvaní, protože mlé-
ko nemůžeme zajídat třešněmi.“
Jak je vidět, bavíme se každý den. Snad nám to vydrží 
i v budoucnu bez všech opatření a karantén.☺

Petr Opletal

Mateřská škola U Lípy Svobody
Jelikož jste o nás dlouho nečetli, vezmeme to pěkně od 
začátku a ohlédneme se až k samotnému začátku roku. 
Nový rok odstartoval v naší školce pásmo mnoha kultur-
ních událostí. Hned v lednu k nám zavítali představitelé 
projektu Hudba hrou, kteří pomocí svého interaktivního 
představení Já rád rytmus, ty rád rytmus seznámili děti 
zábavnou formou s vývojem hudby. Se dvěma milými 
herci jsme se za doprovodu různých hudebních nástro-
jů nejdříve vydali do pravěku, navštívili jsme starověký 
Egypt a dostali se přes středověk až do novověku. Děti 
se také dozvěděly co je to melodie a rytmus a písničky 
si pobrukovaly ještě po zbytek celého dne. Naším dal-
ším hostem bylo Divadlo Koráb, které nás navštěvuje již 
pravidelně, a pro svůj neskutečný důvtip, kterým vždy 
zaujme nejen děti, ale i paní učitelky, patří k těm nejob-
líbenějším. A tentokrát jsme se jimi mohli těšit dokon-
ce dvakrát! Na konci ledna to byla pohádka Kašpárek 

a drak – dynamický příběh z hudebního království, kde 
lidé poslouchají nejznámější díla klasické hudby. Kašpá-
rek nenechal na holičkách prince a v boji s nebezpečným 
drakem a lstivým Černokněžníkem pomohl zachránit 
princeznu. Hned na začátku února se k nám divadlo vrá-
tilo s Hvězdnými pohádkami. Víte, čím se živí komety, 
proč se pletou copánky hvězdám a taky kam až dosáh-
ne krk žirafy? Tohle všechno se děti dozvěděly na výletě 
do fantazie noční oblohy a dalekých hvězd. S vesmírnou 
tématikou ale zdaleka nebyl konec! 14. února nám v po-
hybové místnosti „vyrostla“ obrovská kopule Planetária 
Morava. V rámci didaktického příběhu O červené karkul-
ce, který navazuje na klasickou pohádku, si děti upevnily 
znalosti například o ročních obdobích, světových stra-
nách a souhvězdích. Posledním představením byly Čap-
kovy pohádky, maňáskové divadýlko plné zpěvu, kterého 
se účastnily samozřejmě i děti. Z barevných příběhů vždy 
vyplynulo nějaké ponaučení.
Příchod března jsme zahájili slavnostně, jelikož se ko-
nal v naší MŠ II. Společenský ples pro rodiče s dětmi. 
Paní učitelky rozzářili pohybovou místnost výzdobou zla-
té a stříbrné barvy a noblesní atmosféru podpořili také 
hosté, kteří přišli v krásných šatech, oblecích a úsměvem 
na tvářích. Když se rodiče s dětmi scházeli, k poslechu 
hrála na flétnu paní ředitelka se svou studentkou flétny 
Zuzanou, se kterou si připravily čtyři skladby. Dále se 
programu chopily děti ze třídy Soviček se svým Country 
vystoupením a hned po nich Krtečci s Tancem v dešti. 
Následovala zábava a tanec s živou hudbou, o kterou se 
postarali herci z Městského divadla Brno, u mikrofonu 
s Andreou Zelovou. Kdo chtěl, mohl se vyfotit v připra-
veném fotokoutku a mít tak na toto radostné odpoledne 
pěknou památku.
Od 17. 3. byl provoz naší MŠ přerušen z důvodu rozšiřu-
jící se pandemie a k bezpečnosti nás všech. Paní učitelky 
ale nezahálely a natáčely pro děti videa, která přeposílaly 
rodičům, stejně jako různé pracovní listy, prostřednictvím 
e -mailů. Děti si tak mohly se svými paními učitelkami 
doma například zazpívat jarní písničku, zacvičit si s ply-
šovými kamarády, naučit se poznávat jarní květiny, uplést 
velikonoční pomlázku, protáhnout se při józe a spousta 

dalších aktivit. Velmi nás těšilo, když nám děti na oplát-
ku poslaly naskenovaný obrázek nebo video a byly jsme 
rády, že jsme mohly být s dětmi v kontaktu alespoň ta-
kovýmto způsobem. S dětmi z logopedické třídy také 
probíhaly videohovory - logopedické konzultace přes 
program Skype. To nejhorší máme snad za sebou a naše 
školka je opět v plném proudu! A na co se v nejbližší 
době můžeme těšit? No přece na pasování předškoláků! 
Letos poprvé bude tato oblíbená akce pořádána pouze 
pro děti a rodiče předškoláků, ale rozhodně si to skvěle 
užijeme:-)
Závěrem bychom rády poděkovaly rodičům za sponzor-
ský dar, který byl využit na výbavu logopedické kancelá-
ře. Přejeme všem občanům Tuřan, Holásek i Brněnských 
Ivanovic mnoho zdraví a sil při překonávání této těžké 
doby.

Za kolektiv MŠ
Simona Klíčová, DiS.

Deník tuřanského Zelňáka 2
Vyprat, vysušit, upravit lehce poničené části a čekat na 
na den D. V roce 2018 jsem dal do výkonu funkce tu-
řanského Zelňáka opravdu srdíčko, čili obleček dostal 
celkem zabrat. Během roku se však stejně jako já znovu 
dostal do kondice a v září loňského roku jsme společně 
mohli jít opět do akce.
Počasí tomu již od rána chtělo, aby mi navléknutému 
v zelí bylo řádně teplo, bylo tedy nutné vhodně doplňo-
vat tekutiny. Tedy hlavně víno, řekněme. Díky tomu jsem 
se celkem rychle dostal do tempa a mohl jsem rozdávat 
radost v mém okolí. A taky sladkosti. Ty dělaly dětem 
skoro stejně velkou radost, jako já. A teda i mě. Skoro 
stejně velkou jako víno.
Během dopoledních soutěží pro děti jsem obcházel růz-
ná stanoviště a snažil jsem se aktivně zapojit, leč věk ne-
zastavíš, čtvrtý rok Slavností tuřanského zelí je na jednu 
hlávku prostě už celkem dost. A tak mne děti ve většině 
disciplín poněkud předčily. No nevadí, řekl jsem si, má 
chvíle teprve přijde.
Nepřišla. V mé hlavní disciplíně, tuřanském silákovi, jsem 
si dával šance nejvyšší, ovšem spíš jsem si vysloužil ozna-
čení „tuřanský slaboch“. Vedle mě soutěžící držící hlávku 
zelí s rukama před sebou, a já držící jeden sáček zelí. My-
slel jsem, že mi podvod projde. Neprošel. Rozhodčí byl 
nekompromisní a následně od tajemníka městské čás-
ti přišla diskvalifikace. No nic, snad když přes rok budu 
chodit do Smart Gymu, naberu trochu více síly.
Mé zklamání naštěstí rychle přešlo. Při zvuku prvních 
tónů hudby kapely Děda Mládek Illegal Band jsem roz-
tančil své zelné listy a snažil se rozproudit přítomné davy 
návštěvníků. Ty si mě sice opět pletli s okurkou, či ka-
pustou, ale co, to je stejné, jako třeba když si někdo ple-
te Simona se Šimonem. Chudák kluk.Jak já – zelí – mu 
rozumím.

Kromě vína jsem se po celý den posilňoval famózními 
sladkými koláčky a zákusky, díky kterým jsem se v prů-
běhu dne pěkně zakulatil. Teď abych držel dietu. Co je 
ale hlavní, veškerým stánkařům a vystavovatelům patří 
obrovské díky, bez nich by zkrátka naše Slavnosti nebyly 
slavnostmi. A díky taky všem sponzorům. Třeba takové-
mu Agru, bez něj bych nebyl ani já, Zelňák. No a v nepo-
slední řadě se také sluší poděkovat všem organizátorům. 
Ono něco tak velkého uspořádat není jen tak, naštěstí 
ale chtějí makat pro městskou část a baví je to. Nebo, 
aspoň to měli napsané na tričkách.
Na závěr snad už jen dodám, že při konci večera, kdy se 
nálada zdála býti nejlepší, přišel DJ a nádvořím tuřanské 
radnice začaly znít české i zahraničí hity. To už byl ale 
pomalu také můj konec. Všechny mé zelné listy zežloutly, 
nevypadaly již vůbec zdravě a já, Zelňák, jsem se cítil na 
umření. Naštěstí mám opět rok na regeneraci. Tak snad 
se mi podaří najít nějakou sympatickou Zelňačku, která 
mi s ní pomůže. Neznáte nějakou? To víte, ve dvou jde 
přece všechno líp…
Čas ale pokročil a již se blíží další ročník Slavností. Ko-
ronavirus už pomalu mizí tam, odkud přišel, a my se tak 
v naší městské části těšíme na různé kulturní akce. Di-
vadlo, koncerty…už se nemohu dočkat, až na nich po 
dlouhé době v karanténě znovu roztančím své listy. Cel-
kově jsem jako Zelňák rád, že se život polehoučku vrací 
k normálu. A úplně nejradši jsem, když Vás vidím na za-
hrádce některé z tuřanských restaurací, popíjíte zlatavý 
mok a u toho se zakusujete do houskového knedlíku se 
zelím. Jak já Vám rád, spolu se svými kamarády, dělám 
dobrou chuť.
Doba je těžká, ale věřím, že si všechny plánované akce 
dokážeme během léta dokonale užít. A jakmile léto 
bude směřovat ke svému konci, jistě víte, co nás bude 
čekat – Slavnosti Tuřanského zelí 2020. Snad nás již ne-
budou sužovat žádná hygienická opatření a rozjedeme 
to tam na plné obrátky. Doufám, že nám občas i trošku 
zaprší, abych do té doby neuschl. Bazény na zahrádce? 
Ne, zalijte prosím radši mě. Vždyť co máme v Tuřanech 
víc, než naše zelí?

Simon Vejtasa, tuřanský Zelňák

Neumím si představit, že bych dělala 
něco jiného…
V  dnešním čísle Listů vám představím zdravotní sestru Veroniku 
Hryzákovou, DiS., která pracuje jako staniční sestra na Klinice anes-
teziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU(KA-
RIM). V říjnu se umístila na druhém místě v celorepublikové soutěži 
Batist Nej sestřička 2019v konkurenci 538 účastnic. Anonymní 
hlasování ji dostalo mezi 12 finalistek soutěže.Podle ohlasu na so-
ciálních sítích měla velkou podporu nejen na pracovišti, ale i v místě 
svého bydliště - žije s rodinou v Holáskách.
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Loni jste se přihlásila do celorepublikové soutěže 
o Nej sestřičku a skončila jste na úžasném 2. místě. 
Proč jste do toho vlastně šla?
Já jsem se sama nepřihlásila – mě tam přihlásilo vedení! 
Už rok předtím, ale to mi nahlásili strašně pozdě, takže 
to časově nevyšlo. Tento rok už jsem mohla, tak jsem si 
řekla, že to zkusím. Mě by to samotnou nikdy nenapadlo, 
přihlásit se! Přišlo mi, že je to spíš už pro starší sestřičky, 
co jsou v praxi třeba 30 let. Ale když už mi náš pan vrchní 
zavolal, jestli bych s účastí v soutěži souhlasila, tak jsem 
to vzala jako výzvu a příležitost poznat nové lidi.

Co vám to nakonec dalo?
Ze začátku jsem si teda strašně nadávala, že jsem do toho 
šla, protože to začínalo třídenním soustředěním v Praze, 
kde nás učili chodit na podpatcích, tanečky, kostýmy. Ale 
byl to nakonec velký zážitek – dostali jsme se do kostymér-
ny ČT, během představení v divadle jsme se seznámili s mi-
nistrem zdravotnictví. Ale hlavně jsme se poznali navzájem, 
předali jsme si vzájemně zážitky z práce, z nemocnic z celé 
republiky. Takže nakonec toho vůbec nelituji! Já jsem vůbec 
nečekala, že bych se mohla nějak umístit, myslela jsem si, 

že to budou spíš ty starší sestřičky. Ale když vyhlásili mé 
jméno, byla jsem strašně ráda! Přijela mě podpořit spousta 
kamarádek, tak jsem byla ráda, že jsem jim udělala radost! 
Hrozně mi pomohlo, jak mi fandily!

O co při té soutěži vlastně šlo? Ukazovalo se i něco 
z oboru?
Začínali jsme nacvičeným tancem, pak jsme se představi-
li v rozhovoru. Nakonec jsme dostali otázku od přidělené 
osobnosti. Já jsem měla Kateřinu Kornovou a byla moc 
fajn. Už si ale nemůžu vzpomenout, na co se mě zeptala? 
Vidíte a člověk z toho měl takové nervy! Asi něco takové-
ho, jako co dělám ve svém volném čase…

Co tedy děláte ve svém volném čase?
Běhám, chodím se psem - tím se udržuji v kondici.Věnuji 
se dceři. Moc ráda čtu.

Jak jste prožívala nouzový stav v nemocnici?
Byl to náročný čas, protože jsem se zároveň zaučova-
la na pozici staniční sestry a tím covidem a současně 
kyberútokem (kybernetický útok proběhl ve FN Brno 
13. 3. , s následky se nemocnice dosud potýká) se mi to 
celé zkomplikovalo. Měli jsme pořád nová nařízení, po-
stupy, schůzky i 5x denně, nefungovaly ty počítače – byl 
to fakt hrozný blázinec!

Co nového vám to„covidové“ období přineslo?
Zjistila jsem, že nemusím chodit pořád nakupovat a že 
mi dost chybí divadlo a kino. Myslím, že to teprve ukáže 
čas. Je pravda, že ve chvíli, kdy to bylo už hodně napnu-
té - vytiskla jsem třeba holkám nové nařízení, za 2 hodiny 
přinesla zase nové, do toho nám nahlásili ty Francouze(6 
francouzských pacientů s koronavirem mělo být hospita-
lizováno ve FN Brno), do toho jsme museli stavět zdi na 
ARO, protože jsme potřebovali oddělit čistou a špinavou 
zónu - tak to už jsem si říkala, že už je toho dost! Ale 
holky to jako kolektiv perfektně zvládly, nikdo tam po 
sobě nekřičel. I když se mnozí báli o staré rodiče nebo 
miminka, tak nikdo neřekl, tohle dělat nebudu…

Nebylo vám líto, že nejste s dcerou?
Tím, jak jsem se u toho ještě zaškolovala, tak mi ty dny 
tak rychle utíkaly, že jsem nad tím nestihla ani přemýšlet.

Co zkušenost s prací v ochranných pomůckách?
Na KARIM jsme problém s pomůckami neměli, byl vy-
baven velmi dobře. VUT nám vyrábělo štíty. Já jsem 
v ochranných pomůckách moc nepracovala, ale můžu 
říct, že mít zároveň štít a ústenku bylo náročné, do toho 
se lidem zamlžovaly brýle. Kolegyně musela být 6 hodin 
ve skafandru, a to mi jí bylo fakt líto.

V uplynulých měsících jsme často slyšeli, že největ-
ším problémem našeho zdravotnictví je nedostatek 
sester, zvláště těch vysoce proškolených pro práci 
na JIP. Proč je tomu tak?
My třeba na KARIM až tak velký personální problém 
nemáme – nebo třeba spíš nárazový. K těm důvodům – 

každý měsíc odpracujete velké množství přesčasů, pra-
cujete v noci, o víkendech, o svátcích, to už pak nemáte 
moc osobní život. Co se týče fyzické námahy, je to čím 
dál náročnější, protože lidé jsou obézní, průměrná váha 
se neuvěřitelně zvyšuje. Mění se podmínky vzdělávání, 
kontinuálně se musíte vzdělávat – tohle všechno odradí. 
Ale když už člověk nastoupí do práce a zjistí, že ta prá-
ce ho baví a je v dobrém kolektivu, tak už tam většinou 
zůstane…

Vy byste dceři tuhle práci nerozmlouvala?
No kdyby byla u nás na KARIM, tak nerozmlouvala!☺ 
Ne, opravdu nerozmlouvala, já mám tuhle práci moc 
ráda a neumím si představit, že bych dělala něco jiného. 
Ale je to náročné.

Už vím, proč vás vybrali do té soutěže!☺Bylo to pro-
to, že máte takový pozitivní vztah k oboru?
Myslím si, že ano. A protože jsem ukecaná, pořád se 
směju a to je v té soutěži taky potřeba!

Korona krize ukázala, jak moc potřebujeme zdravotníky.
Myslíte si, že se díky této zkušenosti něco v oboru 
změní? Že lidé budou třeba sestry vnímat jinak?
Já si myslím, že ve chvíli krize lidé pocítili strach, ale krize 
zmizí a vrátí se to tam, kde to bylo. V tomhle optimista 
nejsem – covid takhle lidi nezmění. Jsou lidi, kteří jsou 
arogantní, naší práce si neváží a pak jsou ti lepší, kteří 
poděkují, poprosí, jsou vděční. Těch je naštěstí víc.

Máte 10 let praxe v náročném oboru – jak bojujete 
proti vyhoření, stereotypu?
U nás naštěstí tolik nehrozí stereotyp, v užším kolektivu 
je nás 35 a na každé službě jste s někým jiným. Navíc 
jsme multiobor – my nemáme 3 diagnózy, my máme úpl-
ně všechno! Od infarktu, cévní mozkové příhody, auto-
nehody. Vy ani nevíte, co budete mít za pacienta – bude 
s vámi mluvit, nebude? Já jsem ještě pořád chodila do 
nějakých kurzů, začala jsem školit sestřičky, pořád jsem 
se posouvala, abych do toho stereotypu nespadla. Já 
stereotyp nenávidím.

Na závěr se musím zeptat, jak se vám žije v  naší 
městské části? Co byste tu zlepšila?
Bydlím v Holáskách 11 let, pocházím z centra a jsem tu 
neuvěřitelně spokojená. Pamatuji si tu první cestu, když 
jsme se sem jeli podívat na domeček - říkala jsem si, kde 
to jsem, to už snad ani není Brno! Ale zamilovala jsem si 
to tu, líbí se mi ten nádech venkova, přitom kousek od 
centra. Dcera tu má spoustu kamarádů, vyleze na hřiště
a já se o ni nemusím bát…Mám tu kolem dokola super 
přátele!

Děkuji za rozhovor a přeji, ať vás to v práci baví i na-
dále a máte jen samé dobré pacienty!

Ilona Protivínská (ilona.protivinska@seznam.cz)
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Kde je vůle, tam je cesta
Skauting bez skautování
11. března jsme museli pověsit skautské košile na hře-
bík – schůzky v klubovně, společné výlety, výpravy, tím 
vším bychom najednou ohrozili nejen sebe, ale i svoje 
rodiče, babičky, dědečky… Najednou to správné skaut-
ské rozhodnutí bylo přestat skautovat. Ale zatímco po-
horky ležely ve skříni, v hlavě nám už pochodovaly nové 
nápady. Přece na ten hřebík nepověsíme i chuť pozná-
vat, pomáhat, učit se, radit si, dělit se, bavit se, sdílet, 
inspirovat, hledat pravdu a lásku – vždycky, všude, za 
všech okolností a napořád.
Začalo to výzvou Upeč třeba chleba - nejen že dělání 
a zadělávání je skvělý lék na srdce zjihlé, ale když se z na-
šich skauťat stali pekaři, nemuseli rodiče každý den mezi 
další lidi do obchodu jen kvůli čerstvému pečivu.
A pečení se týkala i další aktivita, do níž se vlčata, svět-
lušky i skauti zapojili. Tentokrát v jejich troubách zlátly 
koblížky, bábovky nebo koláčky, které pak putovaly jako 
poděkování tam, kde, kvůli nám ostatním, museli zůstat 
v práci, i když tím riskovali setkání s neviditelným nepří-
telem; do takzvané první linie - do obchodů, lékáren, zá-
chranné službě, sestřičkám, hasičům.
Na ty, kteří se do Pečení pro první linii zapojili, pak če-
kal další úkol – tentokrát pro každého jiný a zašifrovaný 
v morseovce. Někdo měl nakreslit naše tábořiště, jiný 
nazdobit stůl k obědu, umýt si zimní boty, zarecitovat 
básničku… Kdo úkol splnil, mohl se pochlubit fotkou 
nebo videem na naší facebookové stránce.

Stejně tak o Velikonocích jsme své mazance, beránky, 
vajíčka a mrskačky mohli obdivovat jen díky fotkám na 
Facebooku. Jestli patříte k těm, kdo dávají počítačům 
za vinu, že lidi izolují, možná vás letos napadlo, jak jsme 
k moderním technologiím nevděční. Když je všechno 
v pořádku, je přeci jen na nás, zda se zeptáme souse-
da, jak se má, nebo spolužáka, jestli půjde odpoledne 
ven. Ale ve chvílích, kdy to nejde jinak, je dobře, že si 
můžeme pochválit kraslice na fotce, poslat si video „Jak 
uplést pomlázku“, nebo si popřát veselé Velikonoce přes 
Skype.
Ještě ani po Velikonocích nebylo jisté, zda o prázdninách 
budeme moci odjet společně na tábor, nic nám ale ne-
bránilo vzpomínat na ten minulý, své vzpomínky vtělit do 
obrázku, fotky nebo videa a podělit se o ně s ostatními. 
Teepee postavené z větví na zahradě, hůl vyřezaná na 
loňském táboře, dokonce i animované video se skauty 
z lega – to všechno nám poslali naši mladší skautští bratři 
a sestry jako svou Nejkrásnější vzpomínku z tábora.
„Buď připraven!“ je heslo skautů, pocházející od našeho 
zakladatele Roberta Baden -Powella a není lepšího času 
na přípravu a učení se novým dovednostem, než když se 

nemůžeme věnovat své obvyklé činnosti.
Tak vznikl projekt Nauč se doma, série krátkých videí, 
kde se mladší členové mohli učit od těch zkušenějších 
krájet cibuli, zpívat českou i skautskou hymnu, čistit zele-
ninu, přidali se výzvy k šetření vody: Vyčisti si zuby jako 
na táboře – jen s hrníčkem vody; „špinavou“ vodou zalij 
květiny nebo spláchni záchod. Tento projekt pokračuje 
i dál, už teď se těšíme na další videa. A máte -li zájem, 
sledujte je na facebooku s námi, naše stránka se jmenuje 
Skaut Tuřany.
V době, kdy jsme byli zavření mezi čtyřmi stěnami, jsme 
se vydali na cestu kolem světa. Sice jen virtuálně, pomo-
cí Google map, ale o to usilovněji jsme pomáhali tajné-
mu agentovi najít poklad. Od Japonska po pobřeží jižní 
Ameriky, luštili jsme šifry a poznávali nová místa.
Ve skutečném světě se za „poklady“ vydala družinka Li-
šek – za úkol měli najít všechny kapličky, křížky a boží 
muka, která se nacházejí na území naší městské části. 
Našli jich dokonce šest a třicet – některá přímo u hlav-
ních cest, jiná uprostřed polí, ale všechna stojící za po-
zornost - vždyť jsou to naše společné tuřanské klenoty.
Každý sám a přesto spolu jsme také oslavili Skautský 
den – 24. březen, kdy slaví svátek patron skautů, svatý 
Jiří; a to díky streamu na YouTube, do kterého se zapojili 
skautky a skauti z celé republiky.
Přesně dva měsíce trvala nejpřísnější opatření, 11. května 
schválil Junák částečné obnovení běžné činnosti – i když 
zatím jen opatrně, tak abychom nenadělali víc škody než 
užitku. Ty dva měsíce skauting v Tuřanech nespal. Zažili 
jsme spoustu dobrodružství, zkusili mnoho nových věcí, 
naučili se dovednostem, na které bychom možná jindy 
neměli čas. Snad jsme i někomu pomohli nebo udělali 
radost. Doufejme, že už brzy se budeme moci vrátit ke 
skautování, jak ho známe – s tábory, výpravami, snad si 

zase brzo budeme moci podat levou ruku. Ovšem sku-
tečný skaut se nepozná podle batohu na zádech, ale 
úsměvu na tváři, srdce na dlani a chuti za všech okolností 
dělat svět zase o kousek lepším.

Hana Eliášová

Klub seniorů

Náš klub seniorů v Brně -Tuřanech byl sice založen oficiál-
ně před sedmi lety, ale činnost místních seniorů je mno-
hem delší. Již 12 let jezdíme každý měsíc kromě prázdnin 
za koupáním do Velkého Mederu a zájem o tyto zájezdy 
je trvalý. Ještě delší historii má ale tradice vzájemných 
návštěv s našimi přáteli z Čachtic. Úplně na začátku byl 
náš zájezd v roce 2003 do Čachtic, kde ale bylo zdejší 
muzeum uzavřené a tak nás místní pozvali znovu a na-
víc nás pohostili. To nezůstalo bez odezvy z naší strany 
a pozvali jsme je k nám a tak začala naše dlouhodobá 
družba, kdy se každý rok střídáme ve vzájemných ná-
vštěvách. Při cestě většinou navštívíme některý zámek či 
hrad a pak již následuje slavnostní přivítání s přípitkem, 
kulturní program a samozřejmě nechybí hudba a tanec. 
Zábava se někdy rozproudí tak, že vedoucí zájezdu musí 
vyhrožovat, že autobus odjede bez těch, co se nemohou 
rozloučit. Někteří naši členové jezdí do Čachtic i mimo 
tyto zájezdy na jejich známou akci „Sami sobě“, kdy si 
sami místní občané všech věkových kategorií připraví 
nejrůznější vystoupení k vlastnímu pobavení.
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V roce 2017, kdy v Čachticích otevírali po opravě hrad, 
ušila naše členka paní Anna Běloušková dobový kroj pro 
Čachtickou paní, který s velkým ohlasem stále používají. 
Tento kroj ušila se souhlasem radnice z repliky uložené 
v místním muzeu a to jen podle pořízených fotografií.
Z loňské návštěvy Čachtic bylo pořízeno i video, které 
bylo zveřejněno na internetových stránkách města.

Miroslav Musil
předseda ZO KS Tuřany

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Vzhledem k opatřením v souvislosti s výskytem koronavi-
ru došlo k omezení činnosti úřadů, což postihlo i lokality 
Vinohrad a U potoka a projevilo se v zastavení či zpoma-
lení příslušných jednání a schvalovacích procesů.

Lokalita U Potoka
V lokalitě U potoka není dokončena projektová doku-
mentace na infrastrukturu. Probíhají jednání o směnách 
a prodeji pozemků se soukromými majiteli. K datu uzá-
věrky byla schválena jedna ze dvou nutných směn.

Lokalita Vinohrad
Na jednání dne 3. 3. 2020 Zastupitelstvo města Brna vy-
dalo „Regulační plán V Aleji, k.ú. Holásky“ formou opat-
ření obecné povahy (OOP) v návaznosti na ustanovení 
„Stavebního zákona“. Následné kroky magistrátu byly až 
do konce května z důvodu vyhlášeného nouzového sta-
vu ne -li odloženy, tak minimálně velmi zbrzděny.
RP musí standardně projít před podpisem primátorky 
kontrolou Organizačního odboru MMB, který má větši-
nou celou řadu připomínek nikoliv obsahového, nýbrž 
formálního charakteru (mluvnická či stylistická korektura, 
sjednocení použitých výrazů, např. jednotná identifikace 
zákonů, formátová úprava pro zvýšení přehlednosti tex-
tu apod.). V závislosti na pracovním harmonogramu paní 
primátorky a jejího prvního náměstka bude OOP pode-
psáno a vyvěšeno 15 dní na úřední desce MMB a tepr-
ve potom se stane účinným, což by se podle informací 
z Odboru územního plánování a rozvoje mohlo stihnout 
do konce června. Poté bude RP publikován na městském 
portále (viz.: https://upmb.brno.cz/podrobnejsi -upd/
platna -podrobnejsi -upd/) mezi platnými podrobnějšími 
územně plánovacími dokumentacemi.

Holásecká jezera – revitalizace
Projekt revitalizace jezer je dokončen. V současné době 
se pracuje na získávání souhlasných stanovisek dotče-
ných orgánů. Na základě žádosti podané projektantem 
je řešeno vydání vodoprávního povolení (stavební po-
volení na vodní dílo). Z časového hlediska je předpoklad 
ukončení vodoprávního řízení, včetně vydání povolení 
stavby, do konce letošního roku.
Zahájení samotné realizace je pak uvažováno na rok 
2021, ale vzhledem k značné finanční náročnosti a ome-
zeným možnostem rozpočtu města Brna počítáme spíše 
s časovým odsunem na pozdější období.

Projektu revitalizace je věnován v tomto čísle Listů samo-
statný článek i s grafickou přílohou.

Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská
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Trvalkové záhony

Jak jste si zajisté všimli, byly na podzim minulého roku 
v naší městské části založeny a osazeny dva trvalkové 
záhony. Jeden v Májovém parku a druhý před Úřadem 
MČ. Záhony objednalo Statutární město Brno, měst-
ská část Brno–Tuřany a  je financován z  rozpočtu 
naší MČ. Záhony realizovala Veřejná zeleň města Brna. 
Smlouva obsahuje celkovou přípravu záhonů, dodání 
a výsadbu rostlin a zálivku.
Letos byla objednána i údržba, aby bylo o záhony v prv-
ním kritickém roce dobře postaráno. Rovněž, abychom 
zhodnotili, že péči o ně zvládneme svépomocí. Jelikož 
mají být záhony téměř bezúdržbové, v dalších letech by 
již především zálivku, ale i další práce, jako odstraňová-
ní suchých částí rostlin, omezování růstu vitálních druhů 
apod. zabezpečovala naše pracovní četa.
Záhony byly osazeny smíšenými trvalkovými výsadbami. 
Fungují do jisté míry jako přírodní společenstvo a jsou 
méně náročné na údržbu než klasický trvalkový záhon. 
Rostliny postupně zaplní celou plochu a tím se omezí 
růst plevelů a tedy i náročnost na údržbu.
Rostliny byly voleny tak, aby vznikl atraktivní záhon bě-
hem celého vegetačního období. V jarních měsících 
vykvétají cibuloviny. Postupně pak trvalky. Na podzim 
budou dominovat okrasné trávy a astry.
Jen pro zajímavost pro zahrádkáře: bylo osázeno 2 600 
kusů cibulovin (např. krokus, tulipán, modřenec, lilie, 
okrasný česnek) a 519 kusů trvalek (astra, pryšec, šanta, 
pivoňka, růže, šalvěj, rozchodník, kakost, mateřídouška, 
divizna, kohoutek). V pásech podél budovy Úřadu MČ 
jsou vysázeny také hortenzie a okrasné trávy (dochan).
Záhony jsou ohraničeny obrubou z ocelových pásů, aby 
se zabránilo prorůstání trávy do záhonu a aby se oblázky, 
které slouží jako mulč nesypaly do trávníku.

Veřejná zeleň města Brna již dříve úspěšně realizovala 
trvalkové záhony v jiných brněnských MČ (např. Komín). 
Těšíme se, že naše záhony také přispějí ke zkrášlení naší 
MČ a k pohodě v ní. Vždyť pohled na rozkvetlý záhon 
potěší a vyvolá úsměv!

Pořízení záhonů je věc poměrně finančně náročná, cho-
vejme se k nim ohleduplně a chraňme si je. Pokud se zá-
hony osvědčí, MČ počítá se zakládáním záhonů dalších.

Hana Dombrovská
Komise životního prostředí

Revitalizace Holáseckých jezer
Přírodní památka Holásecká jezera je od roku 1987 vyhlá-
šena jako zvláště chráněné území. Jedná se o soustavu je-
zer a mokřadů. Soustavu tvoří sedm na sebe navazujících 
průtočných jezer (Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Rouč-
kovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo) a tři neprůtočná 
jezera, která byla vybudována až v 70. letech (Kocábka, 
Lávka, Opleta). Jezera vznikla z původního ramene řeky 
Svitavy během 20. století.
Projekt revitalizace řeší odbahnění všech jezer vyjma 
Kašpárkova jezera, dále rekonstrukci stávajících objektů, 
pěstební opatření na břehových porostech a úpravy břehů 
jednotlivých jezer.
Investorem plánované akce je Statutární město Brno 
a zpracovatelem projektové dokumentace je firma GEO-
test, a.s. Odbahnění jezer bude postupovat v souladu 
s Biologickým hodnocením a doporučením Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
Na hranici jezer Kmuníčkovo a Roučkovo bude obnovena 
hráz tak, aby byl vytvořen technický prvek – kamenná prů-
saková hrázka. Na doporučení AOPK dojde k propojení 
některých jezer odstraněním stávajících lávek a krátkých 
úseků hrázek mezi jednotlivými jezery. Některé hrázky 
budou naopak doplněny novou dlužovou stěnou a pěší 
lávkou.
Jezera Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo a Ople-
ta jsou na západní straně doplněny návrhem litorálních 
zón.V jižní části, na Strakově jezeře, bude zrekonstruová-
no manipulační zařízení na stavidlovou tabuli. Dále také 
dojde k rekonstrukci manipulačního objektu na Opletě 
a navazujícího odtoku do Černovického potoka. Jezera 
Strakovo – Kocábka a jezera Lávka – Opleta budou pro-
pojena štěrkovými žebry.
Východní břehy, přiléhající k zástavbě, budou zpevněny 
přírodě blízkým způsobem pomocí zápletových vrbových 
plůtků a vrbového pokryvu. U západních břehů budou vy-
tvořeny plochy pro členité litorály.
V případě jezer Opleta aLávka budou ze břehů odstra-
něny staré betonové panely a břehy Oplety budou na 
několika místech rozvolněny pestrým litorálem. V sever-
ní části Oplety bude vymodelován menší ostrov, který se 
stane hnízdištěm pro vodní ptactvo, s litorálním přecho-
dem směrem k pevnině. Při jižním okraji Oplety bude břeh 
upraven tak, aby bylo místo vhodné k rekreaci a koupání.
Stavba je rozdělena na dva rámcové zásahy revitalizace 
dřevin a odbahnění jezer. Nutnou podmínkou pro realizaci 
celého záměru je, že práce budou probíhat kontinuálně, 
bez přerušení, a to v průběhu pěti stavebních sezón, za 
dodržení všech časových limitů pro jednotlivá opatření.

ZE ŽIVOTA MĚTSKÉ ČÁSTI
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Prvním zásahem je revitalizace dřevité vegetace, která bude 
realizována jak v přírodní památce, tak jejím ochranném 
pásmu. Kácení dřevin, pěstební probírky a ořezy dřevin 
jsou v plánovaném záměru rozděleny do dvou etap v rám-
ci dvou vegetačních období. Zásah bude proveden tak, 
aby nedošlo v jednom okamžiku k masovému odstranění 
velkého množství dřevité vegetace a byla zachována vždy 
alespoň část biotopu pro hnízdící ptactvo a další na vege-
tační kryt vázané živočichy. Ponechány budou perspektivní 
dřeviny, esteticky a ekologicky hodnotné, doupné a budou 
zachována vhodná a bezpečná stromová torza. Prioritně 
budou káceny dřeviny nepůvodní, invazivní a provozně ne-
bezpečné. Záměrem je dostat světlo k jezerům, stávajícím 
i nově navrženým zvodnělým depresím a litorálům.
Bujné porosty mnohdy pohledově kryjí staré a zajímavé 
dřeviny, brání původně malebným průhledům do jezer. Ex-
pandující porosty v čase také výrazně mění charakter plo-
chy. Negativně je vnímán i příliš velký vzrůst dřevin podél 
břehů, a to v souvislosti s hnízděním mokřadních ptáků. Vy-
soké porosty vytváří vodní plochy příliš uzavřené, což je pro 
potřeby mokřadních ptáků nežádoucí.
Zásahy v porostech dřevin a vhodná redukce rákosin bude 
ve prospěch života a rozmnožování obojživelníků. Pro vy-
tvoření optimálních podmínek pro existenci obojživelníků 
je nutnost zajistit dostatek prosluněných mělčin s bohatě 
prorůstající měkkou mokřadní vegetací.
Unikátnost území Holáseckých jezer tvoří říční fenomén 
a na ně vázanédruhy rostlin a živočichů. Postupné nánosy 
sedimentů však degradují vodní prostředí, což negativně 
dopadá na ekologii celé řady druhů rostlin a živočichů, kva-
litu vod a v neposlední řadě i na malebnost území. Jednot-
livá jezera jsou zanesena sedimenty v různé intenzitě.
Druhou dílčí etapou stavby tedy bude tvořit odbahnění de-
víti jezer, a to opět v průběhu pěti stavebních sezón. Jezera 
jsou průtočná a voda tvoří v rámci celé soustavy jedinou 
spojitou hladinu, bez možnosti manipulace a vypuštění. 
Odtěžení sedimentu bude proto provedeno z vodní hla-
diny ve dvou etapách. Nejdříve vytěžením usedlého sedi-
mentu pomocí drapáku bagru z vodní hladiny a následně 
dotěžení jemných sedimentů z vodní hladiny pomocí sací-
ho bagru.
Nedílnou součástí projektu jsou úpravy břehů, doplnění 
vrbových zápletů a následné vegetační úpravy stavbou do-
tčených ploch.
Mezi další opatření, která mají doplňkový charakter, pa-
tří například vytvoření pěších lávek k propojení břehů na 
Roučkově a Plaveckém jezeře a úprava stávajících pěšin. 
Nově bude také lokalita oddělena od přilehlé zemědělské 
půdy v těsné blízkosti pravého břehu trvale zatravněným 
pásem, který vytvoří potřebné ochranné pásmo.
K nežádoucím vlivům na zájmy ochrany přírody bude do-
cházet, území však vykazuje dobrou ekologickou stabilitu, 
a proto bude mít zásah pouze dočasný negativní vliv. Jedná 
se o revitalizaci území s cílem zlepšit stav přírodní památky, 
oživit a pokusit se zpět přiblížit přírodnímu prostředí, které 
zde bylo v minulosti. To vše při zachování užitnosti lokality 
pro volnočasové aktivity občanů.

Mgr. Jan Oprchal, GEOtest, a.s.
se svolením OVLHZ MmB

Jezera v Holáskách

V nedávné době se mi dostal do rukou časopis Metropo-
litan, kde je článek o jezerech v katastru Holásek.Je zde 
opět uvedena mylná informace o čase vzniku některých 
jezer.Protože to není první periodikum, kde se takovéto 
mylné informace objevily, reaguji na ně a snažím se vy-
vrátit tvrzení, že vznikla až v 70. letech minulého století.
Možná tato informace vznikla tím, že Opleta byla vybag-
rovaná v letech 1972-73 na místě, kde se dříve nacházela 
louka.Ostatní jezera byla upravena jako pozůstatky bah-
nitého ramena řeky Svitavy.Jezero Lávka, vyhloubené 
před rokem 1900,bylo obecní jezero, které se využívalo 
k plavení koní, a ještě v roce 1970 bylo patrné místo, 
kudy se vjíždělo do vody.Jezero Kocábka bylo vyhlou-
beno cca v roce 1923. Toto nechal zbudovat v zarostlém 
močále pan Kocáb, pekař žijící v Tuřanech.
Následně pekař Bureš z Holásek nechal zbudovat jeze-
ro, kterému se říkalo Burešák. Toto jezero navazovalo na 
obecní, zvané Strakovo. V daném prostoru je ještě dnes 
patrno, kde byly jeho břehy.Tyto informace vím věrohod-
ně, pekař Jan Bureš byl můj praděd.
Jenom pro informaci dodávám, že zhruba před budo-
váním Oplety, byla bagrována (prohloubena) jezera 
Plavecké a Lávka.Plavecké bylo po druhé světové vál-
ce využíváno k plaveckým závodům. Tyto závody pořá-
dal„Klub vodních sportů Holásky“, který byl tehdy na 
velmi vysoké úrovni a měl více jak 200 členů. Z této in-
formace o Plaveckém jezeře, bychom se dostali k dalším 
zajímavostem, jako je ledování, stavba ledárny, zelárna 
v Holáskách, což by ale bylo na samostatné články.
Při získávání podkladů k 100. výročí Bartolomějských 
hodů v Holáskách jsme získali různé poznámky, o kte-
rých nevíme, kdy a čí ruka je psala. Tyto informace jsme 
také zpracovalido almanachu, který máme v úmyslu dát 
veřejnosti k dispozici na Bartolomějských hodech 2020.
Tento almanach je již od dubna připraven k tisku.Doba 
ale nepřeje dalším aktivitám.Doufejme, že se vše podaří 
zdárně dokončit.
Jen pro zajímavost přikládám několik autentických po-
známek, o kterých bohužel nevíme nic podrobnějšího.

 
Jaroslav Kratochvil, starosta SDH Brno ‑Holásky
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větší bezpečnost koním. Brněnské dostihy se těší velké 
oblibě u publika, návštěvnost se pohybuje kolem 4500 di-
váků. Celková kapacita tribun je 2000 diváků, pro VIP hos-
ty a sponzory je k dispozici zastřešená VIP tribuna pro 250 
lidí. Pro zvýšení komfortu koní bylo zbudováno 45 venkov-
ních boxů speciálně pro dostihové dny. Dalších 45 boxů je 
během dostihů k dispozici ve stájích po celých Dvorskách.
A teď trocha statistiky. Za více než dvacet let moderní éry 
dostihů (tj. od roku 1998) tým pořadatelů TJ Brno Dvor-
ska, vedený Josefem Vymazalem, uspořádal 457 dosti-
hů: 300 rovinových a 157 překážkových. Ale také několik 
desítek dostihů pro neregistrované koně a poníky. Již od 
počátku brněnských dostihů k nám jezdí se svými svěřenci 
velcí i menší trenéři z Čech a Moravy. Na brněnské stee-
plechasové dráze začínali i koně, kteří se později postavili 
na start Velké pardubické steeplechase. Mezi ty, co jsou 
s námi od prvního dne, patří například pan Zobal, Stani-
slav Popelka, trenérské duo Holčáků, bratři Chaloupkové, 
Josef Váňa, Čestmír Olehla, duo z Malé Morávky – páno-
vé Antoním a František Nováci a spousta a spousta dal-
ších. Jen za první tři roky počet trenérů, kteří k nám posílají 
své koně, překročil stovku. Ti nejvěrnější se stále vracejí. 
Celkem se dostihových mítinků účastnilo 3346 koní, jed-
noho dostihového dne se po dráze průměrně proběhne 
75 koní. Koně z domácích stájí získali celkem 28 prvenství, 
20 druhých míst, 25 třetích míst, 24 bramborových medailí 
a 15 umístění na páté pozici.

Dostihovým tréninkem trenéra Josefa Vymazala prošlo 
přibližně 70 plnokrevných koní a nezapomenutelný poník 
Dar a hucul z chovu Musilů z Tuřan – Centur. Také tu bylo 
odchováno kolem 30hříbat, z nichž největších úspěchů 
dosáhla klisna Slivka (Nejlepší kůň českého chovu roku 
2019). U srdce zahřál výkon sourozeneckého tria – Faith, 
Finés a Flicker - po klisně Fiře, kteří dne 27. 9. 2014 do-
sáhli společného hattricku.
Doufejme, že dnešní nelehká koronavirová doba nepo-
hřbí sponzory a s nimi i dostihy. Doufejme, že se i nadále 
bude Brno, jakožto moravská metropole, objevovat na 
dostihové mapě českého turfu.

Za TJ Brno ‑Dvorska
Gabriela Škodová

Dětské rybářské závody 2020

Dovolujeme si vás pozvat na dětské rybářské závody, 
které se budou z důvodu koronavirové nákazy konat ne-
tradičně 12. 9. 2020 v Holáskách na Rybárně. Doufáme, 
že v té době budou již restrikce uvolněny a sejdeme se 
v hojném množství.
Závody jsou vypsány pro majitele povolenek do věku 
15 let. Zápis závodníků začne v 6:00 hodin v areálu rybár-
ny, kde si každý vylosuje lovné místo a obdrží od pořa-
datele malé občerstvení. Následně se odebere na svoje 
vylosované místo, kde se připraví k lovu. V 6:45 hodin 
proběhne přivítání a rozprava, kde budou všichni sezná-
meni s pravidly. Lov začíná v 7:00 hodin a bude končit 
v 11:00 hodin. Po ukončení závodů, se všichni sejdou na 
rybárně k občerstvení a vyhlášení nejlepších účastníků, 
kteří obdrží zajímavé ceny.
Loňského ročníku se zúčastnilo dvacet mladých rybářů, 
přičemž nejmladšímu ještě nebylo 9 let. Potěšilo nás, 
že nebylo žádné dítě bez chycené ryby. Množství úlov-
ků bylo rekordní, což se odrazilo i na množství získaných 
bodů, kdy vítěz získal 604 bodů, což se v historii našich 
závodů ještě nestalo. Vítězem se stal Průša Michal z p. s. 
Brno 2, největší rybu ulovil Bartoň Petr (úhoř 57 cm), nej-
mladším účastníkem byl Kozlovský Jakub. Všem mladým 
rybářům děkujeme za účast a gratulujeme k úlovkům.
Tímto děkujeme našim sponzorům, bez jejichž přispění 
bychom závody jen těžko dokázali pořádat na úrovni ta-
kové, jakou máme.
Mezi sponzory patří: Městská část Brno -Tuřany, Morav-
ský rybářský svaz z.s. – p. s. Brno 4, rybářské potřeby 
Hurá na ryby, Almeva East Europe s.r.o., tiskárna CTRLP,-
TechTrading Group a.s., restaurace Pod Lípami, restau-
race Orlovna.
Kromě dětských rybářských závodů náš pobočný spo-
lek každoročně pořádá kroužek mladých rybářů. Le-
tos bude zahájen 4. 9. 2020 vizhttp://mrsbrno4.cz/
rybarsky -krouzek.

Zdeněk Hruška, předseda m.s. Holásky
Moravský rybářský svaz z.s. – p. s. Brno 4
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Kometa Family
Letošní sezona se blíží ke konci a nás čekají prázdniny 
plné slunce a odpočinku…
Od září 2020 jsme pro Vás opět připravili nabídku taneč-
ních kurzů pro všechny věkové kategorie.
U nás si vybere každý, ať už je Vám 5 nebo 100 let. Tan-
čit můžete s partnerem, bez partnera, v kolektivu a nebo 
sám.
To vše Vám nabízí Taneční studio Kometa, které je tu pro 
Vás již 15 let.
Pro děti máme kurzy již od 3 let a během pololetí je čeká 
10 různých tanečků, kde si osvojí ruce, nohy, sluch.Již 
třetím rokem máme v nabídce Taneční gymnastiku pod 
vedením specializovaných lektorů.Sportovní tanec je 
naší doménou, který dává dohromady kluky a holky.
Dále si Vás dovolujeme pozvat na Latino Dance, Kurzy 
pro dospělé taneční páry i možnost si u nás ve studiu 
zatančit s profesionálem a prožít to, co hvězdy TV show 
Stardance.
Více na www.tskometa.cz
Těšíme se na Vás.

Historie brněnských dostihů
V roce 2020 je to 153 let od doby, kdy poprvé kopyta koní 
duněla závodištěm na historicky prvních dostizích v Brně, 
které se konaly na Chrlických lukách. Psal se rok 1867. 
Místa v sedlech zaujali baroni i sedláci, tribunu obsadili 
brněnští aristokraté, smetánka, i prostý lid. Dnes není po 
dostihové dráze mezi Komárovem a Tuřany ani památky. 
Není jasné, co přesně se tehdy stalo, a dostihy zanikly. 
Nejspíš nebyly peníze či zájem o dostihy. Podle rukopisu 
Václava Nováka, o kterém se zmiňuje elektronická Encyk-
lopedie města Brna, se jezdci prvních brněnských dostihů 
zúčastnili pěti závodů. V zemském dostihu koní vychova-
ných na Moravě zvítězila klisna Ressles, v rovinovém do-
stihu Donna Diana. Dámskou cenu získala klisna Orange. 
Velkou steeplechase, tedy překážkový dostih na tři ang-
lické míle, nejlépe zaběhla klisna Lady Louise. Neznámý 

sedlák z Podolí ovládl závod selské jízdy o 150 zlatých.
Tradice brněnských dostihů zanikla stejně rychle, jako 
vznikla. Za dob 1. republiky (v letech 1922 a 1923) se ob-
jevují zmínky o dalších závodech. V Brně se v obou letech 
jely dostihy dvakrát, a to na jaře a v létě. Dráhou na již-
ní Moravě proběhli i koně netradičních jmen jako Santa 
Claus, Baňatý nebo Již letím.
Další snaha o obnovení brněnských dostihů byla až v roce 
1964 a poté o dva roky později. Tehdy se dostihy běhaly 
na Ráječku, za dnešním obchodním domem Makro. Do-
stihový program obsahoval celkem 14 dostihů, 11 z nich 
bylo překážkových.
Ačkoliv je Brno druhým největším městem v České repub-
lice a největší moravskou metropolí, je novodobá historie 
brněnských dostihů relativně stále ještě mladá. Velký ná-
vrat dostihů na brněnská závodiště se odehrál až v deva-
desátých letech, konkrétně 28. června 1998. Tehdy vstaly 
díky Josefu Vymazalovi z popela a žijí dodnes. V součas-
nosti se na závodišti ve Dvorskách konají dostihy třikrát 
ročně. Každý dostihový den je k vidění 5 rovinových do-
stihů, 3 dostihy steeplechase a dostihy poníků, které jsou 
součástí Pony ligy Jockey clubu ČR. Od roku 2008 se za 
přispění města Brna pořádá po 141 letech obnovená do-
stihová cena města Brna, nyní známá pod názvem Pohár 
statutárního města - Brněnská podzimní steeplechase na 
čtyři tisíce sto metrů jako dostih třetí kategorie.
Brněnské dostihové závodiště bylo vybudováno na místě, 
kde se předtím nalézaly jen pole a louky. V roce prvních 
dostihů měřila rovinová dostihová dráha pouhých de-
vět set metrů a k pořádání steeplechase byly k dispozici 
jen čtyři umělé skoky. Za takovýchto podmínek dostihy 
probíhaly první tři sezóny. Posléze byla dostihová drá-
ha rozšířena na dnešních 1200 m dokola, písková dráha 
měří dokonce o 200 m víc. Tímto krokem se parametry 
dostihového závodiště výrazně zkvalitnily, závodiště se tak 
řadí mezi závodiště kategorie typu C, běhají se na něm 
dostihy III. – V. kategorie. Propustnost dráhy při rovino-
vých dostizích je dvanáct koní, při steeplechase umožňu-
je propustnost dráhy účast šestnácti koní. Rozšířena byla 
i steeplechasová dráha na rovných 10 přírodních skoků 
širokých 15 metrů. Krom velkých skoků je vedle každého 
i skok tréninkový, ze kterých se snad v budoucnu stanou 
plnohodnotné skoky a zvýší tak atraktivitu překážkových 
dostihů pořádaných na brněnském závodišti. Později byl 
také zbudován zavlažovací systém v délce 4 kilometrů, 
který zajišťuje prosperitu jak rovinové, tak i steeplechase 
dráhy. V současné nucené koronavirové pauze úpravou 
procházejí 2 zbývající zatáčky, jejichž klopení má zaručit 
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na sobotu 20. června od 17 hod. fotbalový Miš -Maš s tá-
borákem pod názvem „JSME JEDEN TÝM“. Na našich 
webových stránkách www. sk -turany.cz najdete bohatou 
fotogalerii našich zápasů a vše potřebné o termínech a ko-
nání jednotlivých akcí naší SK Tuřany.
Ohlédneme -li se za loňským rokem 2019, měl SK Tuřany 
celkové náklady ve výši 1.124 tis. Kč, které byly ze strany 
SKuhrazeny.Děkujeme naší městské části za finanční pod-
poru ve výši sedmi procent nákladů sportovního klubu, 
dále děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli na 
naši sportovní činnost. Poděkování patří všem hráčům, tre-
nérům, funkcionářům a rodičům našich nejmladších hráčů, 
že je pravidelně vodí na tréninky a zápasy.
Ne všechny akce k 90. výročí organizované kopané v Tu-
řanech budou v příštím roce. K uctění památky a poděko-
vání všem zemřelým hráčům, trenérům, funkcionářům od 
bývalé Viktorie Tuřany až po dnešní SK Tuřany byla v neděli 
21. června v 10 hod. věnována v tuřanském kostele mše 
svatá. Prosím i čtenáře tohoto článku, aby věnovali krátkou 
vzpomínku na ty, kteří už nejsou mezi námi a dělali tuřanský 
fotbal fotbalem.
 

Lubomír Kovář
předseda SK

Dobrých zpráv není nikdy dost

V minulých dnech k nám dorazila dobrá zpráva. Jistě si 
všichni dobře pamatujete, že bývalé vedení TJ v čele 
s panem Pospíšilem podalo trestní oznámení na dlou-
holetého předsedu spolku pana Vladíka za porušení po-
vinností při správě cizího majetku. Určitě si pamatujete 
zprávy pana Pospíšila o tom, jak byl spolek výborem 
podpředsedou spolku panem Vladíkem špatně veden 
a jak došlo k „rozkrádání“ spolku a jak se na úkor spolku 
pan Vladík obohatil.
Nic z toho není pravdou, neboť na základě šetření do-
šel policejní orgán k tomu, že se žádný trestný čin nestal 
a k žádnému obohacení a podobným obviněním ze stra-
ny pana Vladíka nedošlo. Znění usnesení PČR je umístě-
no na našich webových stránkách.
Další velká dobrá zpráva je tentokrát ze sportovního 
pole. Stolním tenistům TJ Holásky se podařilo postou-
pit do třetí nejvyšší české soutěže, a to 2. ligy. Družstvo 
ve složení Roman Chrást, mimo jiné druhý hráč soutěže, 
Pavel Hort osmý hráč soutěže, Ondřej Ságl desátý hráč 
soutěže, Jiří Palbuchta a Petr Babák se celou dobu sou-
těže drželo v popředí tabulky. Nakonec po odehraných 
dvaceti kolech soutěže se vyhouplo na první příčku, kte-
rou už nepustilo a slavilo tak postup do 2. ligy.
Na tomto úspěchu má nezanedbatelný podíl Zdeněk 
Grulich, manažer a trenér týmu, za což mu patří velké po-
děkování. Je to nejvyšší soutěž, jaká se kdy v Tuřanech 
hrála a zato patří stolním tenistům velké poděkování, že 
i v podmínkách menšího oddílu a v podmínkách na „Or-
lovně“ dokázali tak velký úspěch.
Ještě jednou děkujeme a gratulujeme

Bc. Aleš Jakubec
předseda TJ Holásky z.s.

Florbalový klub TROPERS
Florbalová sezona byla vlivem coronaviru předčasně ukon-
čena. I tak se ale můžeme jako klub TROOPERS pochlubit 
několika skutečnostmi, které nastaly hned v prvním roce 
fungování nově vzniklého klubu.
Sezonu 2019/2020 jsme začali na pražském turnaji Czech 
Open, což je největší mezinárodní florbalový turnaj na svě-
tě. Našemu mužskému oddílu se podařilo zvítězit v katego-
rii Muži Open. Tento start jako by byl předzvěstí, jak se jim 
bude dařit v celé následující sezoně. Muži opanovali 3. nej-
vyšší ligu v České republice (Národní ligu - východ) a bez 
prohry v základní hrací době postoupili do vyřazovacích 
bojů. Ve čtvrtfinále vedli 2:0 na zápasy (během víkendu se 
na zápasy došlo podívat a udělat skvělou atmosféru téměř 
200 fanoušků), ale série a následně i sezona byla předčas-
ně ukončena. Rozhodnutím výkonného výboru Českého 
florbalu navíc došlo ke zmrazení soutěží. Kvůli tomu muži 
TROOPERS budou hrát i nadále 3. nejvyšší ligu.
Ale teď pryč od mužského oddílu a vzhůru za dětmi. Aktu-
álně trénujeme v Nebovidech, Tuřanech a Telnici. SH Tuřa-
ny na Měšťanské ulici bereme jako svou domácí halu, kde 
pořádáme TROOPERS Cup, TROOPERS Day, florbalové 
pátky pro rodiče a spoustu dalších skvělých akcí. O mládež 
TROOPERS se stará 20 certifikovaných trenérů. Těm uděla-
lo obrovskou radost, že se na nábory v září a říjnu dostavily 
desítky dětí. To, že „nováčky“ florbal baví, jasně dokazují 
čísla. Do rodiny TROOPERS přibylo 50 nových dětí, které 
nyní mohou hrát v kategoriích od minipřípravek (4 roky) až 
po juniory (19 let). V lednu tohoto roku se zúčastnily turnaje 
Prague Floorball Cup, ze kterého si přivezly cenné kovy, ale 
hlavně spoustu zážitků.
Vize klubu jasně ukazuje, že cílem TROOPERS je výchova 
dobrých lidí s láskou ke sportu. To ale neznamená, že by-
chom neměli sportovní ambice. Právě naopak. Ty máme 
velmi vysoké. Do několika let bychom chtěli být jedním 
z týmů v 1. nejvyšší lize. Představte si, že by po palubovce 
superligy pobíhalo zrovna vaše dítě nebo vnuk/vnučka. No 
nebylo by to úžasné?
Přejeme krásné léto a rádi vás přivítáme na TROOPERS 
Day, kde budeme společně vstupovat do 2. roku existence 

klubu. Zapište si 11. září v hale na Měšťanské 23. Nebo už 
se uvidíme dříve na náborech?
Sledujte naše sociální sítě, kde budeme postupně vypouš-
tět novinky na světlo světa.

Jan Daler

Tuřanský fotbal versus koronavir
V letošním roce uplyne 90let od založení organizované 
kopané v Tuřanech. Na jarní měsíce byly naplánoványfot-
balové turnaje všech kategorií, včetně tradičního meziná-
rodního turnaje starších přípravek a taktéž zápas našich 
hráčů s atraktivním soupeřem. K tomuto našemu spor-
tovnímu jubileu byl v přípravě i slavnostní koncert z řad 
brněnských umělců. Bohužel situace, která nastala s koro-
navirovou pandemii, tyto naše záměry zcela paralyzovala. 
Proto výbor SK rozhodl většinu akcí spojenou s tímto vý-
ročím přesunout do příštího roku. Pokud se najde vhodný 
termín v podzimních měsících, bude uspořádán koncert 
v sále sokolovny.
Po uzavření sportovní haly v Tuřanech a fotbalových hřišť 
počátkem března ale členové SK nesložili ruce do klína. 
Z vlastních finančních prostředků v částce přes 100 tis. Kč 
byla provedena rekonstrukce obou travnatých hřišť, včetně 
opravy závlahového systému za účelem úspory vody pro 
nezbytnou závlahu hřišť.Dále byly brigádnicky opraveny 
sedačky pro diváky. Zde se zapojili i naši mladí fotbalisti, 
a to žáci ZŠ v Tuřanech Ondřej Odehnal a Veronika a Jiří 
Polákovi, za což si zaslouží pochvalu.
Na první trénink po nouzovém stavu dne 11. března přišly 
téměř všechny hráčky a hráči od minipřípravky až postarší 
žáky.V současné době hrají mladí fotbalisti přípravné zápa-
sy s Těšany, Kohoutovicemi, Prací, Křenovicemi adalšími 
mužstvy. Pod vedením trenérů mládeže Jedličky, Lam-
prechta, Kratochvíla, Procházky, Svačiny, Fily a Kališe se 
poctivě připravují na novou sezenu a všichni věříme, že ta 
letošní se už nevrátí.
Pro naše žákovská družstva a jejich rodiče jsme připravili 
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Kontaktní místo pro bydlení je jedním z výstupů dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, výzvy 
52. Na celý projekt, který zahrnuje vedle kontaktního místa i zabydlení 50 domácností, udržovací podporu (pomo-
cí sociální práce) 60 domácností a co půl roku uspořádání platformy kulatých stolů na téma bydlení s pracovníky 
města, městských částí i neziskových organizací, získalo Brno skoro 20 milionů korun. Projekt je termínován koncem 
března 2022.

Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, 
přístup do něj je bezbariérový. Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

Carsharing v Brně

Carsharing je jinými slovy sdílení automobilu. Ten nevlast-
níte, ale půjčujete si ho a používáte jen v době, kdy po-
třebujete. Pokud patříte k těm, kdo obvykle najedou do 
10 tisíc km ročně, pak je pro vás carsharing nejen pohodl-
nější, ale i levnější než vlastní auto srovnatelné kategorie 
a stáří.
Auta v ČR mívají průměrně kolem 15 let. Carsharingové 
flotilytvoří vozy mladšíčtyř let, takže budete jezdit auty, 
která jsou výrazně bezpečnější a modernější. Navíc po-
kud se poskytovatel registroval v brněnském systému re-
zidentního parkování, může pak řidič parkovat v modrých 
zónáchna libovolnou dobu bez nutnosti řešit parkovací 
oprávnění.
Bydlíte -li v centru Brna nebo v jeho okolí a do práce jez-
díte MHD, na kole nebo chodíte pěšky, pak vám vlastní 
auto ekonomicky nedává smysl. V některých situacích se 
ale může hodit, třeba když potřebujete absolvovat větší 
nákup nebo chcete vyrazit na výlet či dovolenou. Sdílené 
auto si vyzvednete samoobslužně mobilem přímo na ulici 
i v noci nebo o víkendu. Doba půjčení může být od něko-
lika minut či hodin až po celé dny. Platíte jen za čas a ujeté 
km. Odpolední výjezd do obchodního domu s nábytkem 
vás může vyjít na 200–400 Kč včetně paliva.
Na rozdíl od vlastního auta odpadají ucarsharingu sta-
rosti jako přezouvánípneumatik, STK, garanční prohlídky, 
platby za rezidentní parkování, dálniční známky, pojištění 
a podobně.V Brně carsharing provozuje hned několik fi-
rem. Jejich nabídku a aktuální rozmístění vozidel najdete 
na https://brnoinmotion.cz/carsharing/

Hledáme příběhy z brněnské textilní 
minulosti
Projekt Brno INDUSTRIAL, za nímž stojí TIC BRNO 
a partnerské organizace, pátrá po lidském rozměru 
historické éry. Zajistěte svým vzpomínkám a  příbě-
hům vašich předků nesmrtelnost v  nově vznikající 
virtuální vzpomínkové databázi Technického muzea 
v Brně.

Textilní průmysl ve své době vyznačil Brno na světové 
mapě velkými písmeny a tučně. Za Rakouska -Uherska vy-
vážely brněnské fabriky skutečně do celého světa, a i když 
se jejich obchodní situace po vzniku Československa ra-
dikálně změnila, dokázaly se prosadit i na nově defino-
vaném trhu. Silný a poctivý základ tohoto odvětví přežil 
dokonce i centrálně (ne)řízenou ekonomiku komunistic-
kého režimu a posledním hřebíčkem do rakve mu byla 
až globalizovaná konkurence levného čínského importu 
na konci minulého století. Tohle známe a už je to trochu 
nuda. Teď bychom rádi pronikli do hloubky a vynesli na 
povrch lidské příběhy těch, kteří byli u toho.
Pamatujete si zážitky a historky z vyprávění babiček 
a dědečků nebo patříte mezi pamětníky Vlněny či Mo-
silany? Nenechávejte si to pro sebe a napište nám. Na 
odkazu https://www.gotobrno.cz/info/stante -se -soucasti-

-brnenske -textilni -historie/ najdete návodné otázky, kte-
ré vás mohou nasměrovat, pokud nevíte, kde začít. Své 
příběhy zasílejte na adresu zizkova@ticbrno.cz, v případě 
dotazů se obraťte na Petru Mertovou z Technického mu-
zea v Brně (mertova@tmbrno.cz, 775 850 646).
Vzpomínky se propíší do databáze Technického muzea 
v Brně a se souhlasem autorů také doplní slavné příbě-
hy rodin textilních průmyslníků, které TIC BRNO bude 
prezentovat v rámci projektu Brno INDUSTRIAL. Brno IN-
DUSTRIAL kromě těchto příběhů nabízí mix historických 
souvislostí, průmyslových památek a fungujících staveb 
i dnešního kreativního dění. S ohledem na současnou si-
tuaci se jarní termíny komentovaných prohlídek a předná-
šek neruší, ale posouvají.

Aktuální informace najdete na www.brnoindustrial.cz.

Brno a jeho chrámy 2020
Najděte přes léto útočiště v brněnských svatostáncích - 
chládek, přítmí, klid ke kontemplaci a údiv nad bohatstvím 
liturgické tradice. V Brně navíc máme chrámy všemožných 
náboženství – římskokatolické, evangelické, pravoslavné, 
synagogu i mešitu. TIC BRNO letos zpřístupní čtveřici 
předních svatyň, do nichž byste se jinak dostávali složitě.
Od úterka do soboty se můžete podívat do bazili-
ky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 
13.30 – 17.30), Červeného kostela a kostela sv. Micha-
la (oba 14.00 – 18.00), a to počínaje 15. červnem až do 
15. září 2020. V uvedených časech budou v kostelích če-
kat průvodci, kteří vám přiblíží jejich historii a umělecké 
přednosti. Navíc letos TIC BRNO zorganizoval sérii tema-
tických komentovaných prohlídek, které mohou překvapit 
i zkušené Brňáky. Věděli jste, kde jsou ty největší varhany, 
kde se schodiště vine jako DNA a kde je chrámová loď 
skrytá za normální uliční frontou? Vyzvedněte si k tomu 
kapesního průvodce brněnskými chrámy a především nej-
novější pracovní list Znáš kostely v centru Brna? Zabaví 
děti, ale obzory rozšíří i dospělým.

www.ticbrno.cz

Kontaktní místo pro bydlení
Máte zájem o městské byty nebo o informace k byd-
lení v Brně? Pomoc s orientací v problematice bydlení 
a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním 
místě pro bydlení v budově Magistrátu města Brna na 
Malinovského náměstí 3.
Cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je usnad-
nit lidem orientaci v možnostech bydlení a pomoci s ře-
šením jejich životní situace. Nové pracoviště je určené 
nejen pro lidi v bytové nouzi, ale i pro všechny zájemce 
o městské bydlení. Na jednom místě získají informace 
o možnostech napříč městskými částmi. I když tu nebude 
možné žádosti o byt spravovaný městskou částí přímo 
podat, ušetří Kontaktní místo několik cest na různé úřady.

OSTATNÍ OSTATNÍ
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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.

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

Hledáme paní na celodenní hlídání seniora. Vše po telefonické domluvě. Jana Ambrožová, tel. 731 488 836, Tuřany, 
Růžová ul.

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 31. 8. 2020. Řídí lnformační komise. 
Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpoví-
dá 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.

Pro naše střediska pro odchov telat, zástavových býků 
a jalovic hledáme pracovníka na stálý pracovní poměr na 
pozici ošetřovatel/ka skotu/stájník. 

Požadujeme: 

• spolehlivost 

• kladný vztah k hospodářským zvířatům 

• řidičský průkaz skupiny B a T 

• flexibilitu 

Nabízíme: 

• měsíční hrubou mzdu 25 000-30 000 Kč 

• příspěvek na dopravu 

• různorodou práci v přátelském kolektivu  

Možnost práce na farmách v Brně a na farmě v obci Jívoví na 
Vysočině. 

Více informací na telefonním čísle +420 702 504 111 nebo e-mailu: 
info@farmablatiny.cz 

FARMA BLATINY – CZ, s. r. o. 

Jívoví 78, 594 51 Křižanov 

www.farmablatiny.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veterinární ordinace DERMIO‐VET s.r.o. 

 
MVDR. Dalibor Panáček a kol. 

 

Kaštanová 285/15, Brno, 620 00 
 

Komplexní péče o psy, kočky, drobné savce a exoty 
 
Prevence:  Vakcinace, odčervení, mikročipy, drápky, Europasy 
Diagnostika:  Rentgen, ultrazvuk, vyšetření krve, včetně hormonů,  
  vyšetření moči, cytologie 
Zákroky:  Sterilizace samců, samic, odstranění zubního kamene,  
  operace břicha, končetin 
Ordinační doba:  Po‐Čt:  8.00 h – 18.30 hod., Pá:  8.00 – 17.30 hod.  
      So: 8.00 – 10.00 hod. 
Kontakt:    Tel. 608 812 518, www.dermio‐vet.cz, dermio‐vet@seznam.cz 




