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Koncem léta jsme všichni doufali v návrat
k normálnímu životu. Tuto naději však přerušila druhá vlna koronavirové pandemie a s tím
související vládní nařízení a omezení. To vše
však nemá vliv na dokončení letošních plánovaných akcí.
Seznam letos zrealizovaných projektů v naší
městské části:
Studie podkroví radnice
Rekonstrukce obecního rozhlasu
Oprava chodníku u radnice
Veřejná WIFI u radnice
Prosazení regulačního plánu V Aleji ve
variantě rodinných domů
Rekonstrukce topení v MŠ Zapletalova
Rekonstrukce hřiště Malinská
Rekonstrukce komunikace Grunty
Protihlukový asfalt na ulici Kaštanová,
Tuřanská, Sokolnická
Projektová dokumentace na nové hřiště
Dvorska
Rekonstrukce Napoleonových schodů
v Brněnských Ivanovicích
Studie nového zdravotního střediska
Studie revitalizace Ivanovického náměstí
Rekonstrukce střechy ZŠ Požární
Květinové záhony v parku a u radnice
Nový hasičský vůz pro SDH Holásky

Vánoční osvětlení radnice
Oprava účelové komunikace za sportovní
halou
Stínící technika (venkovní žaluzie) ZŠ
Měšťanská
Obecní studny - rekonstrukce
Projektová dokumentace na nové úsporné
osvětlení sportovní haly
Projektová dokumentace - vnitřní rozvody ZŠ
Měšťanská
Projektová dokumentace - Revitalizace
Lesíčka
Projektová dokumentace pro stavební
povolení - Revitalizace Holáseckých jezer
Projektová dokumentace pro stavební
povolení - podkroví radnice
Studie tělocvičny - ZŠ Požární
V minulém vydání zpravodaje jsem vás informoval o aktuálním stavu přípravy obchvatu
Tuřan. Podle předpokladu se letos podařilo vykoupit pozemky v rozsahu 30 % délky obchvatu. Na příští rok již připravujeme další jednání
s majiteli pozemků a věřím, že i v roce 2021 zásadně postoupíme ve výkupech a posuneme
se tak blíže k vlastní realizaci obchvatu. Chtěl
bych tímto opět požádat majitele pozemků
pod obchvatem, aby své pozemky neprodávali spekulantům, kteří v poslední době zvýšili svoje aktivity v naší MČ a vyčkali na jednání
s vedením radnice.
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INFORMACE Z RADNICE
Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 49. schůzi dne 24. 8. 2020:
- nesouhlasila s kácením stromů podél chodníku na
pozemku v k.ú. Dvorska, požaduje, aby výkopové práce kolem těchto dřevin byly řešeny způsobem, kterým nedojde k poškození kořenové soustavy a stromů
samotných,
- neměla připomínky k projektovaným stavebním úpravám objektu zelárny a zavážecí rampy v areálu Agro
Tuřany.

Holásecká jezera patří k nejcennějším přírodním lokalitám v naší městské části. Bohužel jsou dlouhodobě
zanedbaná, jezera jsou zabahněna, každý rok dochází
nedostatkem kyslíku k úhynu ryb. Okolí je zapleveleno
náletovými a nevhodnými dřevinami, přestárlé stromy
hrozí pádem. Revitalizace (obnovení a oživení) jezer je
našim dlouhodobým plánem. Letos se povedl dokončit
zásadní krok, který by měl vést k nápravě neutěšeného
stavu. Byla dokončena projektová dokumentace revitalizace Holáseckých jezer, která by do konce roku měla
nabýt právní moci. Celá obnova jezer by měla trvat 5 let.
Je potřeba dodržet přísné podmínky ochránců přírody
a řady dotčených orgánů. Bude se jednat o zásadní zásah do lokality, který bude provázet kácení stromů a na
první pohled řada nepopulárních kroků. Projekt je však
připraven tak, aby výsledek revitalizace v dlouhodobém měřítku přinesl pozitivní výsledek. Nyní nás čeká
další důležitý krok. Tím je zajistit financování revitalizace. Projekt předpokládá náklady cca 260.000.000 Kč.
Přestože se jedná o sumu, která je mimo možnosti našeho rozpočtu a v současné ekonomické situaci i mimo
možnosti města Brna, má tento projekt podporu vedení
města a budeme společně jednat o možnostech financování za maximálního využití dotací. Věřím, že se tento
náročný projekt podaří dotáhnout do zdárného konce.
Městská část má ve své správě 22 obecních studní.
Z toho je 7 pronajatých soukromým subjektům. Většina
studní a jejich zařízení již byla nefunkční. Proto jsme letos přistoupili k celkové rekonstrukci a opravám. V současné době jsou obecní studny opraveny a mohou tak
sloužit potřebám občanů. Je však potřeba počítat s tím,
že voda v nich je pouze užitková.
Na závěr bych vám rád popřál do nového roku především zdraví, hodně štěstí, úspěchů v osobním i profesním životě a všem brzký návrat k normálnímu životu.
Radomír Vondra, starosta

Rada na 50. schůzi dne 7. 9. 2020:
- schválila cenovou nabídku společnosti SMP Servis na
repasování a montáž poplachové sirény na střechu ZŠ
Požární v ceně 24 200 Kč,
- projednala žádost Odboru strategického rozvoje
a spolupráce MMB o vyjádření k projektu „Klubovny
pro děti v Tuřanech“ v rámci participativního rozpočtu
města Brna, vzala na vědomí popis projektu, že finanční prostředky na realizaci a správu klubovny budou
hrazeny z prostředků PaRo města Brna a že realizace
projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2020, souhlasí s realizací
předloženého projektu a v případě úspěchu projektu
v hlasování uhradí finanční prostředky na správu a udržitelnost projektu po dobu tří let od dokončené realizace projektu.
Rada na 51. schůzi dne 21. 9. 2020:
- schválila nabídku společnosti GOZ GARDEN na instalaci 250 ks dřevěných kůlů podél účelových komunikací
za sportovní halou, sloužících k ochraně vyspravených
komunikací před poškozením zemědělskou technikou,
Rada na 52. schůzi dne 5. 10. 2020:
- souhlasila s přijetím finančního daru do výše 54 425 Kč
na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na školní rok
2020/2021 od společnosti WOMEN FOR WOMEN pro
ZŠ Měšťanská,
- souhlasila s umístěním cyklistických stojanů v městské části a souhlasí s převzetím zpevněných ploch
pod stojany vč. vlastních stojů umístěných na pozemcích ve vlastnictví města Brna do správy MČ po jejich
vybudování,
- souhlasila s kácením stromů na různých místech v MČ
(zdravotní středisko, parčík pod pekárnou, park Legionářů, ploch zeleně u Miteralu, za pomníkem na Ivanovickém náměstí, vedle autoservisu Hadler) z důvodu
velmi špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené
provozní bezpečnosti.
Rada na 53. schůzi dne 12. 10. 2020:
- schválila nabídku W-Technika na realizaci veřejné zakázky „Nákup termokamery pro JSDH Holásky za cenu
144 232 Kč,
- vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ordinace zubní lékařky v ZS Holásecká ke
dni 31. 12. 2020 z důvodu odchodu do důchodu.

INFORMACE Z RADNICE
Rada na 54. schůzi dne 26. 10. 2020:
- schválila nabídku společnosti Vezeko na veřejnou
zakázku „Přívěsný vozík pro JSDH Br. Ivanovice v ceně
41 815 Kč,
- schválila nabídku společnosti HIG geologická služba
na realizaci veřejné zakázky „Nová poliklinika Tuřany –
geologický průzkum“ za cenu 58 080 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Oprava
obecních studní“ za cenu 258 335 Kč,
- schválila nabídku K.V.H. na dodání systému elektronické zabezpečovací signalizace do objektu hasičské
zbrojnice Javorová,
- schválila nabídku SLUŽBY MINKS na realizaci veřejné
zakázky „Zimní údržba místních komunikací na území
MČ: pro zimní období 2020/2022 za cenu 2 243 340 Kč,
- souhlasila s uzavřením dohody se statutárním městem
Brnem o bezplatném poskytnutí zařízení varovného informačního systému, jehož součástí je 44 ks obousměrných hlásičů s digitálním přenosem.
Zastupitelstvo na 11. zasedání
dne 18. 6. 2020:
- projednávalo připomínky k územnímu plánu – více na
www.turany.cz.

Co chystáme v roce 2021
Vážení spoluobčané, jak jsem slíbil v minulém čísle Listů, rád bych Vás seznámil s plány radnice pro rok 2021.
Příprava návrhu rozpočtu probíhá již od září a na prosincovém zasedání bude zastupitelstvo rozpočet schvalovat. To znamená, že v době vydání Listů by měl být již
rozpočet schválen. Příprava rozpočtu je poznamenána
všeobecně známou nepříznivou situací a tím i menšími
finančními prostředky, které budeme mít v roce 2021
k dispozici. I přesto jsme připravili několik nových investičních akcí, se kterými Vás chci seznámit.
Nejvýznamnější akcí je dokončení výstavby kanalizace
ve Dvorskách spojená s opravami komunikací a chodníků. Vše by mělo být po zimní přestávce dokončeno
v roce 2021, a to včetně rekonstrukce rozvodů elektro.
Pro občany Dvorsk to bude sice znamenat ještě hodně
komplikací, ale po dokončení prací budou Dvorska úplně jinou obcí, než byly před zahájením prací. Navíc zde
ještě chystáme v budově školky místnost pro klubovnu,
kde najdou zázemí maminky s dětmi. Rovněž je hotová projektová dokumentace pro nové dětské hřiště ve
Dvorskách v místě stávajícího nevyužívaného plácku
naproti školky s plánovanou realizací v roce 2021.
Pro všechny občany naší městské části budeme připravovat projekt na nové zdravotní středisko v místě
současné pekárny. V roce 2021 by měla být projektová
dokumentace dokončena a se zahájením vlastní stavby
je uvažováno v roce 2022. Teprve po dokončení stavby
nového zdravotního střediska dojde k předání stávající
budovy na Holásecké městu Brnu, které se chystá použít pozemek pro rozšíření Domova pro seniory.
Budeme také pokračovat ve zlepšování podmínek na-
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šich dětí na základní škole Měšťanská. V letošním roce
jsme nechali nainstalovat předokenní žaluzie a připravili jsme projekt na rekonstrukci zdravotně technických
instalací a sociálního zázemí. V příštím roce proběhne
první etapa rekonstrukce v rozsahu cca 4 miliónů Kč.
Aktualizujeme také projekt na výstavbu malé tělocvičny
pro žáky na Požární.
V minulých letech jsme zajistili výkup pozemků ve sportovním areálu na ulici Karkulínova a v příštím roce připravíme ve spolupráci se sportovními kluby projekt na
celkovou rekonstrukci celého sportovního areálu. Ve
sportovní hale chceme v příštím roce po skončení tzv.
udržitelnosti projektu provést přes léto výměnu nehospodárného a nepraktického výbojkového osvětlení za
nové úspornější. Zároveň bychom rádi upravili předsálí
haly, kde chceme vybudovat bufet pro potřeby sportovců a návštěvníků.
V oblasti oprav komunikací chystáme opravu účelové
komunikace na ulici Východní a rovněž opravu několika
dalších polních cest. V rámci projektu „Bezpečné cesty
do škol“ by se měly realizovat nové přechody pro chodce na ulicích Chrlická, Pratecká a Zapletalova. Nadále
se budeme snažit pokračovat ve výkupech pozemků
pod obchvatem Tuřan a zahájíme práce na výkupech
pozemků pod cyklostezkou do Dvorsk.
V oblasti životního prostředí se chystáme zahájit práce
na revitalizaci „Lesíčka“. Zároveň budou také zahájeny
práce na revitalizaci Holáseckých jezer z úrovně města Brna. Připravujeme rovněž projekt na nové výsadby
stromů v rámci tzv. „ÚSESŮ“.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné prožití vánočních svátků a do příštího roku hodně zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Dorazil, místostarosta

Provoz úřadu na konci roku 2020
Upozorňujeme občany, že z důvodu účetního uzavření roku 2020 a čerpání zbývající dovolené zaměstnanci
ÚMČ Brno-Tuřany, bude v období 23. 12.–31.12. zajištěn pouze omezený provoz, a to ve dnech:
Středa 23. 12. 2020 – podatelna 08:00 – 13:00 hod.
Pondělí 28. 12. 2020 – podatelna 08:00 – 12:00 hod.
Středa 30. 12. 2020 – podatelna 08:00 – 12:00 hod.
Děkujeme za pochopení.
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Brno pořídí tisíc sběrných nádob
na bioodpad
V březnu příštího roku plánujeme s Odborem životního
prostředí a městskou společností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob určených pro sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny na těch stanovištích sběrných nádob,
které vyberou městské části. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako
jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo.
Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť
38 sběrných středisek odpadů, případně v některých
městských částech mobilní sběr velkoobjemovými
kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 1000 hnědých nádob
o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především pro kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat
městské části s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby na bioodpad umístit. Všech
tisíc nových nádob bude rozmístěno v průběhu března
roku 2021.
Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chceme
vyhodnotit efektivitu svozu, zda frekvence vývozu je
dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího
roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad
je cenná surovina. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan však
má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň
plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky
kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo
autobusy městské hromadné dopravy.
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

Mateřská škola U Lípy Svobody
Nový školní rok 2020/2021 je v plném proudu! Ještě
než si řekneme, jak úspěšně jsme jej odstartovali, připomeneme si konec toho minulého a zavzpomínáme
tak na rozloučení s předškoláky.
Kvůli šíření nemoci Covid-19 se letos poprvé konalo Pasování předškoláků pouze jako akce pro rodiče
a sourozence dětí odcházejících na základní školu. To
nám ale nezabránilo v tom, abychom si to náramně užili! Ve čtvrtek 18. 6. jsme se sešli v pohybové místnosti
naší školky, kde už bylo vše vyzdobeno a připraveno
ke slavnostnímu pasování předškoláků na školáky. Ve
čtyři hodiny se rozechvěla srdíčka všech rodičů, dětí

ŠKOLA
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Poděkování
Děti z mateřské školy Holásecká 11 děkují Honebnímu
společenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude využit k zakoupení hraček a pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.
Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Poděkování MŠ
MŠ Zapletalova děkuje Honebnímu společenstvu Brno-Tuřany za hodnotný sponzorský dar, který využijeme na
nákup vánočních dárků.
i paní učitelek při dojemném proslovu paní ředitelky.
Děti seděly na připravených židlích a s napětím očekávaly ten významný okamžik, jehož se zhostily jejich
třídní učitelky. Paní učitelky o každém předškolákovi řekly několik hezkých slov a poté s pomocí publika
popřály dětem legračním gestem: „Ať se ti vždy a včas
rozsvítí! Blik!“, přičemž k citoslovci „blik“ zapojili všichni
také ruce a naznačovali rozsvícení. Poté přišlo na řadu
dlouho očekávané pasování velkým dřevěným mečem
a každé z dětí si tento okamžik užilo plným douškem.
Ze „stupínku slávy“ si děti odnášely šerpu, knihu s věnováním a pocit, že už jsou velcí školáci. Na závěr paní
ředitelka rozdala každému školákovi tabulku, do které
sbírali razítka za splněné úkoly na stanovištích, ve kterých prokázali svoje znalosti a dovednosti. Zbytek odpoledne tak strávily například střílením na terč z luku,
závoděním s aktovkou a tříděním školních potřeb nebo
si lámali hlavu při skládání tangramů.
Hned ze začátku nového školního roku vybrané děti pilně pracovaly na přípravě tanečního představení „Ať žije
Lípa!“. Pod vedením paní učitelek Verči a Elišky nacvičily krásné vystoupení na písně z filmu „Ať žijí duchové“,
které předvedly v sobotu 19. 9. na Slavnostech tuřanského zelí. Této akce se jako každý rok zúčastnily všechny paní učitelky a připravily tvořivé stanoviště, které
mohl kdokoli v rámci dětského zábavného dopoledne
navštívit.
A jak vypadaly první týdny přímo u nás ve školce? Řídili
jsme se heslem „Práce šlechtí!“. Naplno jsme využívali
přívětivého počasí, a tak jsme spoustu času trávili na
čerstvém vzduchu a věnovali se péči o zahrádku. Vždyť
představa sladkých jahůdek nám byla výbornou motivací! Velkou radost dětem udělalo Divadlo Sandry
Riedlové s loutkovým představením „Černoušek v Asii“.
Pohádka vypráví o daleké cestě do Asie, kam černoušek poprvé letí letadlem a setká se tam například s pandou, dikobrazem nebo zmijí řetízkovou.
Na závěr bychom vám všem i vaším rodinám rády popřály pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ Simona Klíčová

Táňa Šeinerová, MŠ Zapletalova

Škola v době KORONY II.
Když jsme 1. září vkročili do nového školního roku, byli
jsme všichni natěšení a doufali jsme, že „Škola v době
korony je minulostí“. Bohužel, jak název našeho příspěvku napovídá, probíhá druhý díl… snad již opravdu
poslední!
Navzdory tomu jsme i tak stihli mnoho povedených
a hezkých aktivit. Již slavnostní zahájení školního roku
se i přes nepřízeň počasí velmi povedlo a i do letošního školního roku děti vstupovaly s úsměvem a písní na
rtech.
Velkou událostí začátku školního roku byla akce „Škola začíná“, která byla jakousi „náhradou“ za zrušenou
červnovou zahradní slavnost. Náhradou ve velkých
uvozovkách, protože celé slavnostní setkání dětí, je-

jich rodičů, prarodičů, přátel školy a v neposlední řadě
pedagogů, se neslo ve velmi příjemném a srdečném
duchu. Děti si užily spousty her, které jim jejich učitelé
připravili. Ruku k dílu přiložili také naši žáci, kteří pod
dohledem paní učitelky Petry Pítry vedli pro děti výtvarné dílničky. Hry se střídaly s vystoupeními dětí z naší
školy. Předkrmem v tomto smyslu bylo skvělé vystoupení školního sboru Měšťáček pod vedením úžasné
paní učitelky Pavly Šálkové. Hlavní chod pak servírovala
svým koncertem kapela Rockoví psi, která je tvořena
žáky naší školy Antonínem Panáčkem (2.A – basa), Filipem Hruškou (5.A – bicí), Julianou Skýbovou (5.A – klávesy, zpěv) a Štěpánem Skýbou (8.B – elektrická kytara,
zpěv). Před tímto koncertem proběhlo také slavnostní
předání dárkového šeku od společnosti Lidl Česká
republika. Vybralo se neskutečných 91 350 Kč, které
využijeme na modernizaci PC techniky na budovách
Dvorecká a Požární.
Mezi tradiční události se na naší škole za poslední roky
ustálilo „Pasování prvňáčků“. I letos tak do řádu žáka
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Měšťanského a žákyně Měšťanské vstoupilo mnoho
šikovných prvňáčků, kterým přejeme, ať se jim v jejich
rytířské misi na naší škole daří.
Kromě těchto významných akcí jsme se zúčastnili
i mnoha jiných aktivit, například promítání pro dnešní
dobu hodně aktuálního filmového snímku „V síti“. Děti
na prvním stupni zase navštívilo mobilní planetárium.
V rámci evropských projektů připravili naši učitelé ve
spolupráci s odborníky z praxe mnoho zajímavých projektových dnů!
Jako každý rok jsme se účastnili i dobročinných aktivit,
pro „Světlušku“ jsme vybrali 10 948 Kč, v rámci „Českého dne proti rakovině“ krásných 12 047 Kč.
Jak je vidět, i v nelehké době jsme toho zažili hodně.
Možná, jako bychom tušili, co bude následovat a chtěli toho stihnout co nejvíc. Distanční výuka přišla opět
nečekaně rychle. Naštěstí jsme po jarní zkušenosti nelenili a na možné opětovné uzavření škol se důkladně
připravili. Nastavili jsme si jednotný systém výuky jak na
prvním, tak na druhém stupni a jsme rádi, že nám tento
systém funguje a že až na drobné technické problémy
jednotlivců můžeme říci, že distanční výuku jako škola
zvládáme.
Ačkoliv nás distanční výuka všechny učí novým věcem,
děti patří do školy! A my se na ně již moc těšíme a doufáme, že nás brzy budou zase „zlobit“ tím svým krásným
způsobem, jak to jen děti umí.
Petr Opletal, ředitel ZŠ

ZUŠ Slunná vyučuje hudbu v Tuřanech
ZUŠ Slunná vyučuje hudební předměty v areálu budovy
ZŠ Měšťanská v Tuřanech po vstřícné domluvě s vedením školy. V loňském školním roce byla zahájena výuka
hudebních předmětů ZUŠ

ŠKOLA
ve dvou třídách ve třech dnech v týdnu, a to včetně
výuky hudební nauky. Během školního roku, po nabytí
kladných odezev ze strany žáků i rodičů, bylo dohodnuto s vedením MČ Brno-Tuřany vytvořit v prostorách na
ZŠ Měšťanská stálé učebny ZUŠ.
V letošním školním roce 2020/2021 se rozvrh v Tuřanech podařilo sestavit pro 4 dny v týdnu. Vyučuje se
tedy v pondělí – hra na flétnu a na klavír, v úterý – hra
na kytaru, ve středu – sólový zpěv a hudební nauka, ve
čtvrtek – hra na klavír a přípravná hudební výuka pro
nejmladší žáky.
Pro letošní školní rok 2020/2021 je již stav žáků naplněn,
ale je možné se přesto do ZUŠ přihlásit přes webové
stránky školy http://www.zus-slunna.cz/prihlaska-ke-studiu. Přihlášení žáci jsou zapsáni jako náhradníci/
čekatelé pro případ uvolnění místa případně ještě v letošním školním roce, nejpozději pak pro další školní rok.
Talentové zkoušky pro přespříští školní rok 2021/2022
proběhnou v květnu 2021.
ZUŠ Slunná, jejíž mateřská základna sídlí na ulici Slunná
11 v Brně-Komárově, má od školního roku 2020/2021
zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR
nové místo výkonu výuky, a to právě na ZŠ Měšťanská
21, Brno-Tuřany (Brněnské Ivanovice).
Historie spolupráce školy s MČ Brno-Tuřany se píše od
založení ZUŠ, neboť již od 1. září 1960 jsou v záznamech žáci s adresou náležející do oblasti současných
Tuřan. Až v loňském roce nastala příležitost přiblížit žákům z této lokality výuku blíže v podobě náhradního
výukového prostoru ZUŠ v ZŠ Měšťanská v brněnských
Tuřanech po dobu rekonstrukce mateřské budovy na
Slunné ulici v Komárově.
Výuku ZUŠ v Tuřanech by však nebylo možné zahájit
bez mimořádně kladné spolupráce vedení radnice Brno-Tuřany, jejíž představitelé vyjádřili plnou podporu
ZUŠ Slunná při jejím působení v Tuřanech jednak povolením výuky ZUŠ v budově ZŠ Měšťanská a jednak poskytnutím dotace na zařízení učeben pro výuku: dotace
byla využita k nákupu rytmických pomůcek pro hudební nauku, vybavení učebny počítačem a tiskárnou, notovými stojany pro hru na flétnu a hru na kytaru.
Také vedení ZŠ Měšťanská prokázalo velkou míru spolupráce se ZUŠ Slunná a jejího působení v prostorách
ZŠ Měšťanská, mimo jiné např. poskytnutím pianina zn.
Petrof pro výuku hudebních předmětů ZUŠ.
V současné době se sice nemůžeme věnovat žákům
tak, jak bychom chtěli, tedy v přímé výuce. Přesto však
i distanční výuka ZUŠ zaplňuje momentální vzdělávací
vakuum a děti v Tuřanech mohou studovat a žít hudbou
a zpěvem!
Přeji nám všem, ať toto prozatímní období brzy skončí
a vaše děti budou moci využít na maximum možnosti
poskytující základní umělecké vzdělávání tak, jak jsme
zvyklí.
Na setkání ve zdravějších časech se s vámi těší
Šárka Brychová, ředitelka školy
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Vánoce v tuřanském kostele
Farnost u Matky Boží v trní v Brně-Tuřanech chce poděkovat naší radnici za finanční pomoc. Z přijatých prostředků jsme letos především opravovali a natírali okna
a okenice kostela a přilehlého Domečku. Je to úkol
dobrého hospodáře, pečovat o svěřený majetek. Je to
však i snaha o to, aby se každý příchozí, při jakékoli příležitosti, cítil v okolí našeho tuřanského kostela dobře.
Letošní rok byl opravdu zvláštní svým průběhem. Každý
si z něj do dalšího života neseme trochu něco jiného.
V době, kdy píšu tato slova, není možné s jistotou říci,
jaké budou letošní Vánoce, přesto si dovolím doufat, že
vás mohu pozvat na oslavu Božího narození, jako každý
rok do tuřanského chrámu.
Přeji vám všem požehnané svátky a v novém roce vše
dobré!
P. Luboš Pavlů, farář
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
V TUŘANSKÉM KOSTELE P. MARIE V TRNÍ
24. 12. Štědrý den
„dětská“ mše svatá
16.00 h
		
„půlnoční“ mše svatá 22.00 h
25. 12. Hod Boží
mše svatá
7.30 a 10.00 h
vánoční
26. 12. sv. Štěpána
mše svatá
7.30 a 10.00 h
31. 12. sv. Silvestra
děkovná mše svatá
16.00 h
1. 1.
slavnostMatky Boží Panny Marie mše svatá
			
7.30 a 10.00 h
Rozpisy časů Betlémského světla na Štědrý den na jednotlivých místech a další aktuální informace najdete na
stránkách farnosti: www.farnostturany.cz

Nové knihy v tuřanské knihovně
Také v letošním roce městská část myslela na knihovnu
v Tuřanech – pobočku Knihovny Jiřího Mahena v Brně
a její čtenáře a přispěla na nákup nových knih částkou
20 000 Kč.
Díky tomuto finančnímu příspěvku mohla být do fondu knihovny nakoupena řada krásných nových knih pro
dospělé i dětské čtenáře. Dokoupeny byly i velmi oblíbené knihy a hry z řady Kouzelné čtení s Albi tužkou.
Těšit se můžete např.:
Boček, E.: Aristokratka u královského dvora (nový, již 5.
díl autorovy řady knih)
Vondruška, V.: Křišťálový klíč – Jarmarečník (3. část)
Kundera, M.: Slavnost bezvýznamnosti
Katalpa, J.: Zuzanin dech
Forsyth, F.: Liška
Vanderstraeten, M.: Mazl tov : má léta u ortodoxní židovské rodiny
Klíma, J.: Šarlatán
Bauer, J.: Vraždící Golem
Naučná literatura:
Leffler, F.: Zelené pokoje: inspirace pro zdravou a zabydlenou zahradu

Vrchovský, L.: Generál Heliodor Píka a jeho vrazi
Pěkná, J.: Jak si zařídit domov: kniha, která může být
vaším průvodcem k vysněnému interiéru
Motl, S.: Osudové lásky: milostná dramata slavných
i zapomenutých
Samek, V.: Bulbem záchranáře – vtipně napsaná kniha
o poskytování první pomoci, jak zachránit život a stát se
superhrdinou
Venglář, J.: Místa, kam se nechodí – autor nás ve svém
cestopisu zavádí na místa, která leží stranou cestovatelského zájmu, ale kde lze nalézt nečekané krásy
a podivuhodnosti
Knihy pro děti:
Suessová, A.: Čím budu, až vyrostu – velké obrázkové
leporelo pro nejmenší děti
Míková, M.: Pohádky na předpis – vtipné a zábavné pohádky nejen pro nemocné děti
McCartney, P.: Čuprděda – báječná cesta kolem světa
čtyř dětí s odvážným dědečkem dobrodruhem
Socha, R.: Kouzelná hmyzí škola: příběhy skřítka
Rubínka
Rudden, D.: Rytíři vypůjčené temnoty
García, E.: Hudební nástroje pro malé muzikanty – encyklopedie se zvukovými ukázkami hry hudebních
nástrojů
Byl jednou jeden život: srdce – jde o komiksové zpracování dnes již klasické původní předlohy
Magrin, F.: Velká kniha o dracích
Kucharská, N.: Svět zapomenutých zvířat
Věřím, že si z nabídky knih v knihovně vyberete, a těším
se na naše opětovné setkávání v knihovně (příspěvek
píši ještě v době uzavření knihoven v době nouzového
stavu).
Pevné zdraví, a krásné vánoční svátky prožité v klidu
a pohodě přeje
H. Florová, knihovnice
Výstavní spolek ROZMARÝNEK a MČ Brno-Tuřany ve
spolupráci s MZM Brno Vás zvou na výstavu:
„BRNĚNSKÉ IVANOVICE 800“
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO BŘEZNA 2021
Kulturně společenské centrum MČ Brno-Tuřany
Každý čtvrtek od 11 do 18 h

Deník Tuřanského Zelňáka 3
Celý rok jsem žil v přesvědčení, že jsem již pověsil zelí
na hřebík a odejdu tak do zaslouženého důchodu, nicméně mýlil jsem se. Pár dní před Slavnostmi Tuřanského
zelí, zrovna když jsem si užíval maximálního relaxu na
Hané, mi v kapse zadrnčel telefon, a že prý nové, moderní zelí plné sil a nadšení je umístěno do karantény.
„Zatracený Covid“, pomyslel jsem si. Co naplat, oprášil jsem tak svůj oblek Zelňáka a vyrazil vstříc dalšímu
dobrodružství.
Počasí Slavnostem přálo. Mně však ne. Bylo krásně,
slunce svítilo, ptáci si pozpěvovali, motýli nadšeně létali
nad okolními poli, cyklisté brázdili cyklostezky a já se již
od rána potil v obleku Zelňáka. „Ale co bych pro svoji
městskou část neudělal“, pomyslel jsem si a odhodlal
jsem se plnohodnotně vykonávat svoji roli.
Nutno říct, že vše fungovalo naprosto famózně. Organizátoři se zase činili a připravili celé Slavnosti snad
bez jediné chybičky. To se pak i Zelňákovi hned pracuje
lépe. Navíc, všude dokola panovala skvělá atmosféra,
všichni se smáli, popíjeli, tančili, a… fotili se, z čehož já
už takovou radost neměl. Fotit se totiž chtěli se mnou.
„Ale co bych pro svoji městskou část neudělal“, pomyslel jsem si a chodil od jednoho objektivu ke druhému.
Jak už se stalo zvykem, dopolední část patřila převážně dětem. A mně, samozřejmě. Nicméně, už to zkrátka nebylo to, na co jsem zvyklý, věk se zkrátka zastavit
nedá. Zaznamenal jsem například ohromné zklamání
v soutěži o tuřanského siláka, kde jsem se časem dostal
skoro až do mínusu. Děti mi ale dodávaly síly a sebedůvěru. Obcházeli jsme společně různá herní stanoviště
a děti se u toho k tomu snažily i splnit moji loňskou výzvu a hledali mi spřízněnou Zelňačku po celém nádvoří
radnice, leč bohužel neúspěšně. „Ale co bych pro svoji
městskou část neudělal, zvládnu to i bez drahé polovičky“, pomyslel jsem si a nechal jsem hledání zelné krásky
na později.
Po celý rok jsem slýchal o tom, že letošní Slavnosti budou výjimečné, pač přijede nějaký medvěd a pes. Žlutej! Byl jsem na ně fakt natěšenej! Říkal jsem si, že si
s nimi na stará kolena trochu pohraju, ale co se nestalo – z medvěda se vyklubal Nedvěd. Ze žlutýho psa sice
zůstal Žlutej pes, ale hrát si se mnou opravdu nechtěl.

Ale hrál na pódiu, a to fakt dobře, až roztančil skoro celé
nádvoří. Pravda, musel jsem tančit i já, ale „co bych pro
svoji městskou část neudělal“, pomyslel jsem si a nadšeně skotačil s ostatními.
Jak čas postupoval, nálada téměř tisícovky zúčastněných byla stále lepší a lepší. Jistě, přispěly k tomu
i stánky s vínem, kávou, jídlem, či zákusky. Ty jsem si já
obzvlášť oblíbil. Celý den mi lidé tvrdili, že jsem během
roku zeschnul, že nevypadám zrovna ve formě, čili jsem
to chtěl napravit a právě díky zákuskům se mi povedlo
dokonale zakulatit, tak jak se na zelí sluší a patří. Sice
teď budu muset držet dietu, ale „co bych pro svoji městskou část neudělal“, pomyslel jsem si.
Když se k zákusům přidalo i víno, začal jsem se cítit
opravdu skvěle. Rázem jsem zapomněl na svůj pokročilý věk, ztuhlé svaly i křehké zelné listy a začal jsem
dovádět jako za svých mladých let. A přesně v tu chvíli,
při tónech hudby našeho osvědčeného dýdžeje, jsem
se rozhlédl kolem a viděl lidi, jak tančí, zpívají a baví
se. Uvědomil jsem si, že i v této těžké době koronavirové existují akce, které lidem dokážou zlepšit náladu.
A o tom to je. A já jsem rád, že jsem po roce opět mohl
být takové akce součástí. „A to bych pro svojí městkou
část dělal klidně pořád,“ uvědomil jsem si. Tož vyjma
testů na Covid buďme stále pozitivní a těším se zase za
rok na Slavnostech!
Tuřanský Zelňák
Informace Spolku ochrany životních hodnot
v Holáskách
Lokalita Vinohrad
V minulém vydání Listů jsme vás informovali o tom,
že „Regulační plán V Aleji, k.ú. Holásky“ (RP) nabyl
účinnosti dne 2. 7. 2020 a je publikován na „Portálu
územního plánování města Brna“.
Viz: https://upmb.brno.cz/podrobnejsi-upd/
platna-podrobnejsi-upd/.
Vzhledem k připravovanému novému Územnímu
plánu města Brna (ÚP) musíme při jeho veřejném projednání ještě pohlídat, aby náhodou nedošlo k nějaké
„kolizi“ resp. nesouladu parametrů RP a ÚP, což by
mohlo platnost RP ohrozit.
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Lokalita U Potoka
Jednání se soukromými majiteli ohledně směny resp.
odkupu pozemků potřebných k dořešení napojení projektovaných komunikací do lokality U Potoka, o kterých
jsme vás v minulých Listech informovali, bylo dokončeno a byly připraveny nezbytné smluvní dokumenty. Na
zářijovém resp. listopadovém zasedání Zastupitelstva
města Brna byly oba pozemkové přesuny schváleny.
Podle informací z Majetkového a z Bytového odboru
magistrátu města Brna byla na Stavební úřad podána
žádost o územní rozhodnutí na dopravní a technickou
infrastrukturu. Vydání tohoto rozhodnutí se však pravděpodobně zdrží kvůli komplikacím spojeným s přeložkou plynu v sousedství křižovatky V Aleji - Na Návsi
- U Potoka. Opět se zde musí řešit otázka odkupu příp.
směny pozemků mezi soukromými osobami a městem.
To znamená jednak sjednání dohody mezi oběma stranami, dále geodetické zaměření pozemkových změn
a jejich projednání a schválení v zastupitelstvech jak
městské části Brno - Tuřany, tak i města Brna. Jde opět
o poměrně zdlouhavé procesy.
Holásecká jezera – revitalizace
Projekt revitalizace jezer byl dokončen.
Podle informací Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna v současnosti
stále probíhají přípravné práce a úkony požadované
v rámci stavebního řízení.
Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská

Ledoví plavci
Desítky odvážlivců si začaly zpestřovat podzimní procházky mrazivým osvěžením v chrlickém biotopu.
Uzavření saun a plaveckých bazénů nezabránilo místním v otužování. Pouze je vyměnili za dostupnou variantu – chrlický biotop. Ten zachovává veškeré výhody,
které ledové koupele mají, a přitom eliminuje nebezpečí, které představuje shlukování ve vnitřních prostorách rekreačních zařízení.
Otužování je známé pro pozitivní účinky na tělo, jako
jsou posilování imunity, prevence nemocí, popřípadě
jejich lehčí průběh. Nicméně tímto výčet příznivých vlivů nekončí. Pomáhá totiž také při léčbě vysokého tlaku,
působí protizánětlivě a jelikož otužování uvolňuje endorfiny, působí také proti depresím. Poslední zmíněné
může také přijít některým vhod v tomto nelehkém období, doplněném o pochmurné podzimní počasí.
Zeptala jsem se Kamily Svícencové, vášnivé běžkyně,
která se k prvním tempům v nedaleké vodní nádrži, odhodlala letos v listopadu.
Otužovala jste se už někdy v přírodní vodě?
Nikdy předtím jsem se v přírodní vodě neotužovala.
Jako dobrou průpravu beru to, že několik let běhám
v podstatě v každém počasí, za deště i za sněhu. Loni

v únoru jsem běžela kolem zčásti zamrzlého biotopu
a tehdy mě napadlo, jaké by bylo se tam ponořit. Podívala jsem se na film „Bába z ledu“ a začala shromažďovat informace.
Proč jste se pro otužování rozhodla?
Pro otužování jsem se rozhodla, protože působí jako
kryoterapie. Tlumí záněty v těle a je skvělým pomocníkem k regeneraci svalů, kterou potřebuji. Také samozřejmě zvyšuje imunitu. Myslím, že i proto nastal
v současné době takový otužilecký boom.
Jaké výhody má biotop?
Než jsem začala s otužováním v biotopu, zkoušela jsem
i studené sprchy, ale zvládla jsem maximálně nohy. Nebylo mi to příjemné.
Hlavní výhodou biotopu je jeho ideální vzdálenost,
abych tam i odtud doběhla, i když před ponorem běžím někdy i oklikou. Voda je poměrně čistá a vstup je
pohodlný.
Zatím zvládnu pouze pár temp, ale do vody vstupuji
dvakrát až třikrát.
Na závěr je však ještě potřeba upozornit na pár zásad,
které je dobré dodržovat, abychom si během snahy
o to, udělat pro sebe něco zdravého, naopak neublížili. Na to, jestli je pro nás tato aktivita bezpečná by
měl odpovědět náš lékař. Je důležité po celou dobu
ve vodě udržovat tělo v pohybu, bez něj by totiž rychle
prochladlo.
A jedna praktická rada: Pobyt v přetápěných místnostech, popřípadě nadměrné oblékání získanou otužilost
výrazně snižují.
Eva Hodková

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Tříkrálová sbírka 2021
Pokud to okolnosti umožní, proběhne v naší městské
části, stejně jako každý rok,
v sobotu dne 16. 1. 2021 Tříkrálová sbírka,
kterou každoročně pořádá Charita Česká republika.
Budou-li v té době platit jakákoliv epidemiologická
opatření, bude se Tříkrálová sbírka konat s omezeními.
Připravuje se řádné koledování, ale pracuje se také na
variantách, kdyby běžné koledování nebylo možné:
•
Koledování proběhne tradičním způsobem –
příchod koledníků k domu za zvýšených hygienických
opatření (koledníci budou mít roušky a prosíme, aby
roušky měli i dárci).
•
Koledování proběhne alternativně, dle situace – např. v rozhlase se pustí koleda s výzvou, ať lidé
přispějí na předem stanovené místo (k obchodu, na náměstí apod., kde by mohla být tříkrálová skupinka nebo
jen „strážce kasičky“ při nedostatku koledníků).
•
Klasické koledování není možné – např. z důvodu vládních nařízení a alternativní způsob není možný apod. Charita ČR připravuje on-line verzi Tříkrálové
sbírky, informace budou dostupné na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části určen na podporu lidí v nouzi žijících na území převážně Brna a okolí. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se
zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a další.
U nás koledují školní, ale i předškolní děti v doprovodu
dospělých. Koledníky lze poznat podle oblečení a podle průkazky vystavené Charitou ČR a kasičky úředně zapečetěné Městským úřadem Brno-střed a nálepkou se
znakem Charity. Pokud koledníci na požádání nepředloží svůj průkaz nebo nemají úřední pečetění sbírkové
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kasičky, jde patrně o koledníky, kteří nekoledují pro
Charitu.
Hledáme nové ochotné spolupracovníky koledníky
- vedoucí skupinek - pro zajištění průběhu Tříkrálové
sbírky. Zájemce prosíme, aby se přihlásili na mailu trikral.sbirka.turany@seznam.cz. Uzávěrka termínu přihlášení je 30. 12. 2020.

Kalendář Tuřanské kroje 2021
Tento kalendář si můžete koupit v cukrářství u Ivany Kolečkové na Pratecké 6 nebo u Evy Chudáčkové, evakrsakova@volny.cz. Cena je 280 Kč.
Kalendář obsahuje fotografie všech variant tuřanských
krojů.
Koupí tohoto kalendáře podpoříte naše tradice a dobrou věc. Veškerý výtěžek z prodeje půjde na organizaci
dalších hodů a vostatků.
Eva Chudáčková,
Národopisný soubor Ferdinanda Volka
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HEZKÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2021
přeje svým členům, hráčům, příznivcům a sponzorům
SK Brno-Tuřany z.s.

Dále touhle cestou děkujeme našim sponzorům za finanční a materiálovou pomoc v letošním
roce, a to:
ANAS SERVIS, BEDNAŘÍK JIŘÍ-AUTOTRANSPORT, BRENNA CK, CESTA REALIT RK, COLOR
ARENA, DONER KEBAB, DEK STAVEBNINY, ING. JURČÁK DALIBOR, J.O.K. a.s., KLIMA
LENGÁL, KOMFORT a.s., KAŠPAR KAREL, NEREZOVÉ VÝPALKY, ODECSTAV, SVOBODA
KAREL, TEKOREAL, VPO PROTIVANOV.
Za výbor SK Brno-Tuřany
předseda Lubomír Kovář
místopředseda Jiří Polák

Badminton v Tuřanech
Letošní badmintonová sezona byla značně poznamenaná koronavirovou krizí. V důsledku šíření nemoci
covid-19 byly od 12. 3. 2020 do 14. 5. 2020 zrušeny
veškeré tréninky a turnaje mládeže a dospělých, včetně
soutěží smíšených družstev.
Výkonný výbor JmBaS na základě doporučení STK rozhodl ukončit soutěže družstev dospělých předčasně,
a to stejným způsobem jako ČBaS. Konečná pořadí
družstev ve všech ligách jsou stanovena tak, jak skončila po základní části. Finálový den se nekonal, nehrály
se ani baráže. Žádný tým nepostoupil do vyšší ligy, jen
některé týmy spadly do nižší ligy, protože se zredukoval počet týmů pro 2.-5. ligu po osmi týmech. Tato skutečnost se týkala i našeho „B“ družstva, které bohužel
spadlo do 6. ligy.
V září 2020 jsme opět začali trénovat a obě naše družstva dospělých stihla odehrát první kola soutěže družstev. Naše „A“ družstvo vyhrálo svůj první zápas na
půdě TJ Chropyně 6:2 a naše „B“ družstvo vyhrálo na
domácí půdě v Tuřanech 7:1.
Bohužel od 13. 10. 2020 byly z důvodu šíření nemoci
covid-19 opět zrušeny veškeré tréninky a turnaje týkající se našeho sportu.

Někteří naši mladí hráči a hráčky, kteří mají již vyřízeny
badmintonové licence, se zúčastňují turnajů započítávaných do republikového žebříčku. Umístění našich
mladých hráčů na republikovém badmintonovém
žebříčku:
Jižní Morava
Česká republika
Kategorie U13:
Jan Paulík
6
64
Julie Karaová
13
134
Monika Jourová 14
147
Lucie Žaloudková 12
126
Kategorie U15:
Eliška Karaová
12
141

Z dospělých hráčů nejvíce turnajů jednotlivců absolvoval Petr Jelínek z našeho „A“ družstva, který se zúčastnil
i MČR 2020 v Plzni a skončil 9.-16. ve dvouhře, 9.-16. ve
čtyřhře spolu s Petrem Hoškem z Meteoru Praha a nejlépe se mu dařilo v mixu, kde skončili s Dominikou Kurzovou z Astry Praha 5.-8.
Za TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany Stanislav
Jelínek

Turnaj rodinných dvojic

V neděli 13. září se na tuřanských tenisových kurtech
konal Turnaj rodin a s ním spojené zakončení sezony
2020. Přes poměrně četné komplikace a omluvenky se
nakonec turnaje zúčastnilo krásných 16 dvojic. Dvojice
byly rozdělené dle výkonnosti do tří skupin. Ve skupinách se pak hrálo systémem každý s každým na jeden
set.
Kolem 12. hodiny jsme rozpálili gril, na kterém se připravovalo kuřecí, vepřové a špekáčky. Z trouby paní
Aulehlové byly k dispozici navíc vynikající koláčky. Hráči
i diváci se tak mohli mezi zápasy posilnit skvělým masem z grilu, zpříjemnit si chvíle čekání sladkým a samozřejmě si pochutnat na dobrém pivu.
V kategorii C se utkaly dvojice s nejmladšími hráči.
Dvojice byly celkem čtyři. Celkovými vítězi se stali Vojta
Šnajdr a Martin Zahradníček. Na 2. místě se umístili Linda a David Biječkovi, na 3. místě skončil Alex Taševský
s taťkou a 4. místo obsadili Kája a Tom Svobodovi. Všem
malým hráčům a hráčkám a jejich rodinným příslušníkům gratulujeme ke skvělému výsledku a k získání cenných tenisových zkušeností do budoucna.
V kategorii B bylo pět dvojic složených ze zkušenějších
hráčů. Vítězi této skupiny se jednoznačně stali Tom Svoboda s taťkou, kteří neprohráli jediný zápas. Na 2. místě
se umístil Štěpán Šnajdr s Pavlem Tučkem, 3. místo obsadili Ondra Fojtík s taťkou, na 4. místě skončily Kája Pavelková a Natálka Nezvalová a 5. příčku obsadil Honza
Beneš se sestrou Aničkou.

V kategorii A, tedy v kategorii složené z nejzkušenějších a nejstarších hráčů, zpravidla z dvojic složených ze
dvou dospělých tenistů, se utkalo sedm párů. Tuto skupinu s přehledem ovládli Krchovi. Po odehrání všech
utkání bylo ale jasné, že pro ostatní dvojice bude vyhlašování výsledků napínavé. Tři dvojice totiž zaznamenaly čtyři výhry a dvě prohry, a tak rozhodl poměr
vyhraných a prohraných gemů napříč všemi zápasy. Na
2. místě nakonec skončili Pihrtovi, na 3. místě se umístil
Andy Zduba a pan Medlík a 4. místo obsadili Blažkovi.
Na 5. místě pak skončili Rádlovi a 6. a 7. místo obsadili
Aulehlovi.
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k výsledkům. Divákům děkujeme za podporu svým blízkým.
Doufáme, že se znovu setkáme příští rok na dalším
turnaji rodinných dvojic minimálně ve stejném počtu
a s dobrou náladou. Za rok na viděnou!
Daniela Kuchtová

Dostihy v Brně letos poprvé
a naposledy
První a zároveň poslední dostihový den roku 2020 se
pořadatelům brněnských dostihů na Dvorskách podařilo uspořádat za 5 minut 12 v relativně rozumných
protikoronavirových opatřeních. Další dostihy, které se
měly konat v půli listopadu, byly zrušeny. Letošní sezóna je podivnou nejen pro dostihy, pro sport, ale i pro
vše ostatní.
Dostihový den se konal 3. 10. 2020 a na programu bylo
6 rovinových dostihů, 3 dostihy steeplechase, dostih
poníků a shetlandských pony. Celkem se po dráze proběhlo 87 koní a 20 poníků. Dostihy pro pony se konají
pod záštitou Jockey clubu v rámci seriálu Pony ligy, která se běhá na většině závodišť v ČR a letos se jí účastnilo 43 dětí ve věku do patnácti let. Odlišností u pony
dostihů od dostihů anglických plnokrevníků je úplný
zákaz používání bičíků. V dostizích A 1/1 je počet ran,
které může jezdec koni dát, omezen a hlídán dostiho-
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upadl nejdříve Hemingray s žokejem Martinem Liškou,
na další překážce se s dostihem rozloučila Siciliana (am.
M. Novák ml.), vzápětí vysypal za skokem D. Vyhnálka
Mostar. Při druhém překonávání Tribunního skoku upadl Matheus, jehož jezdec am. M. Foukal zůstal ležet za
skokem zraněný. Vzhledem k tomu, že se tento skok
měl překonávat ještě jednou, byla dostihová komise
nucena dostih zastavit sirénou, což ovšem jezdci v silném větru nezaznamenali a na skok, za kterým ležel
zraněný jezdec a svou práci tam vykonávali záchranáři,
s koňmi najeli. Am. Foukala se naštěstí podařilo krýt nosítky i vlastními těly záchranářů a situace tak nakonec

dobře dopadla. Amatér Foukal dle svého vyjádření na
sociálních sítích skončil se čtyřmi zlomenými obratli. Po
dohodě s trenéry se dostih opakoval na konci programu a své koně pustili ke startu pouze 4 z nich. Nejlépe
si vedl ALVA (ž. J. Kousek), za ním docválala KORNETA
(ž. J. Odložil) a HEMINGRAY (ž. M. Liška). Čtvrtá startující, domácí ryzka MAMBO (ž. R. Benš), upadla na Tribunním skoku, 5 skoků před cílem.
Z domácích koní na 3. místě doběhl POP STATION (rovina IV. kat, 2800 m), 4. místo ukořistila CAMELAI (rovina IV. kat., 2200 m), SUN RAIN (rovina IV. kat., 1400 m)
i RABBIT KING’S BEST (stch. IV. kat., 3600m) a 5. skončil
FLICKER (stch. III. Kat., 4100 m).
Doufáme, že příští sezóna bude lepší a delší, jak ta letošní. Nejen pro dostihy, pro ostatní sportovní odvětví,
ale hlavně pro život.
AŤ NÁM KONĚ JDOU!
Za pořadatele Ing. Gabriela Škodová

Kometa Family „Věříme“
V tomto roce již podruhé zasáhla ČR epidemie COVID-19. Taneční kurzy v našem studiu, které jsme připravovali několik měsíců, se rozeběhly na pouhý týden…
Členové tanečního klubu se ještě v září stihli účastnit
Mistrovství ČR v kombinaci, kde slavil titul mistrů Jakub
Brück - Marina Makarenko v kategorii dospělých, Jonáš
Tománek - Šárka Kosmáková v kategorii mládeže a titul
vicemistrů si vybojoval v kategorii juniorů Vojtěch Hrtoň
- Viktorie Vališová.
Od začátku října se naše činnost plně zastavila a my
přemýšleli co dál…
Nejsme Ti, kteří se vzdávají lehko a tak jsme okamžitě
spustili stejně jako v první vlně STREAMOVÉ vysílání
doplněné plánem tréninků, na který jsou naši členové
zvyklí. Snažíme se spolu komunikovat a hledat možnosti, jak v této nelehké době udělat alespoň část přípravy,
která by nejen pomohla výkonnostně, ale posílila by na
duchu naše svěřence.
Vedeme na sociálních sítích kampaň „Věříme“, kde
chceme ukázat, že nemá smysl se vzdávat, brečet, ale
naopak věřit, že vše se v dobré obrátí a my zase budeme tančit, pořádat soutěže, vyhrávat soutěže a smát
se…
Martin Odstrčil
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OSTATNÍ

CERTIFIKÁT NA ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI
Tento certifikát Vás opravňuje k vypracování odhadu ceny nemovitosti zdarma v případě, že:
řešíte dědictví a potřebujete odhad pro notáře
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající
jste zvědaví, jakou cenu má Vaše nemovitost

Odhad zdarma objednávejte na
miroslava.vodickova@century21.cz
nebo na tel.: 604 22 00 25

Miroslava Vodičková
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Na nové pobočce v Brně,
Zámečnická 1
stavební spoření • úvěry na bydlení
reﬁnancování • běžný účet
ANTONIE DRYSKOVÁ
Tel.: 603 596 467
e-mail: adryskova@obchod.rsts.cz

Tento materiál není veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou. Změna parametrů vyhrazena,
aktuální informace najdete na www.rsts.cz.

Stále jsem tu pro vás. Vše s ohledem na zdraví
a bezpečnost. Budu ráda, když se na mě
obrátíte. Realitní trh se nezastavil a já také ne.

vou komisí. Český dostihový řád umožňuje maximální
počet šesti pobídek v rovinových dostizích a 8 pobídek
na překážkách. V dostizích 2letých a nestartovavších
koní smí jezdci dát maximálně 4 rány. Za nadbytečné
rány jezdci dostávají peněžité sankce i zákazy startů na
další dostihové dny.
Hlavním rovinovým dostihem byla Podzimní moravská
míle (III. kat., 1600m). Vítězství ukořistil ALEXANDR (am.
S. Mokrošová) a za ním koně doběhli v pořadí STEP
STAR (ž. V. Korečková), VALMONT OHNE (ž. J. Pavlíček), DAPA (D. Sikorová) a HELLO HOBBY (T. Mášová).
Vrcholem překážkových dostihů byla Podzimní brněnská steeplechase (III. kat., 4100 m.), kterou dokončilo
5 z 8 koní, vyhrál o 8 délek ryzák TAMAS (ž. J. Kousek)
před CHARISMATICem (ž. P. Složil ml.), MARCONem (ž.
P. Tůma), LAMBROZINIm (ž. J. Odložil) a FLICKERem (ž.
R. Benš). Pěkný kousek se během dne povedl Simoně
Laubeové, která s koňmi Zamindarton, Nurwela a Landaron získala hattrick.
Zajímavá, ale hlavně nepříjemná situace se odehrála ve
3. dostihu (STCH, V. kat., 3400 m). Na Tribunním skoku
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www.miroslava-vodickova.cz

Marmon Foodservice Manufacturing s.r.o.
Jsme společnost zabývající se výrobou
chladicích a výdejních zařízení pro nápoje.
Stěhujeme výrobu z Německa do nové
budovy u brněnského letiště.

Obsazujeme pozici:

OPERÁTOR/KA
VÝROBY

Nabízíme možnost
rychlého kariérního růstu.
Životopisy zasílejte na:
marmonfoodservice@teamio.eu
Petra Polusová
+ 420 720 978 104

Michaela Hermanová
+420 606 026 146

• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů aj., tapetování, zednictví,
13.11.20 10:11
tel. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

inzerce
zerce Dryskova 90x129 11_2020 2.indd 1
Výtažková
ýtažková azurováVýtažková
azurováVýtažková purpurováVýtažková
purpurováVýtažková žlutáVýtažková
žlutáVýtažková černá

• Opravím počítač/seřídím. P. Beller@seznam.cz, tel. 776 187 490
• Koupím starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený k rekonstrukci
– jsem přímý zájemce. Tel: 601 270 860

INKA
NOV

MVDr. Michaela Zouharová
Péče o psy, kočky, drobné savce, ptáky, plazy.
Brno—Tuřany
Holásecká 30
Tel.: (+420) 702 910 060
www.veterina-mia.cz

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

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

KADEŘNICTVÍ

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

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Na objednávku tel.: 605 541 837

PERMANENTÍ MAKE-UP

Na objednávku tel.: 777 086 915
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