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LISTY
Ze starostova šuplíku
Je to přesně rok, co jsem poprvé v obecním 
zpravodaji informoval o opatřeních souvise-
jících s koronavirovou epidemií a  jejich do-
padu na život v naší městské části. V té době 
by asi nikoho z nás nenapadlo, že i po roce 
budeme problémy s  epidemií řešit, a  to ve 
významně větším měřítku. Stále čekáme na 
vývoj epidemických opatření ve vztahu k po-
řádání kulturních akcí a nepřestávám věřit, že 
se jich většinu podaří uskutečnit.

Ve Dvorskách dále probíhá výstavba kanali-
zace. Stavba takového rozsahu samozřejmě 
přináší řadu problémů, omezení a nepříjem-
ných situací. Proto prosím zejména občany 
Dvorsk o jejich trpělivost. V Tuřanech jsme si 
něčím podobným prošli před pár lety a vím, 
že to není vždy jednoduché. Výsledek však 
za to určitě stojí. Ve Dvorskách je aktuálně 
dokončena rekonstrukce klubovny pro ma-
minky v  budově mateřské školy. V  běhu je 
také výstavba nového dětského hřiště.

Výstavba nové mateřské školy se připravuje 
v  Holáskách. Dvoutřídní školka by měla za-
jistit dostatečnou kapacitu do budoucnosti. 
Projekt připravuje Statutární město Brno (jed-
ná se o společnou stavbu školky a domova 
pro seniory). Tento projekt má platné územní 
rozhodnutí a  připravuje se výběrové řízení 
na další stupně projektové dokumentace.

O  stavbě nového zdravotního střediska vás 
průběžně informuji. V rámci přípravy projek-
tu jsme zadali stavebně technický průzkum 
budovy pošty. Ten bohužel jasně poukázal na 
špatný stav této budovy a doporučil její de-
molici. Zahájili jsme intenzivní jednání s  ve-
dením České pošty o  zajištění provizorního 
provozu pošty v době výstavby nové budovy. 
Jednou z uvažovaných možností je dočasný 
přesun pošty do současného zdravotního 
střediska. Prioritou pro vedení radnice je ne-
přerušení provozu pošty v naší městské části.

Financování letošních akcí máme zajištěno 
a  pomalu připravujeme projekty pro příští 
rok. Pozitivní zprávou je skutečnost, že by-
chom měli mít k  dispozici stejné množství 
finančních prostředků jako letos.

Přeji vám hodně zdraví a víry, že druhá polo-
vina roku bude lepší po všech stránkách.

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

Rada na 62. schůzi dne 8. 2. 2021:
- zrušila konání XXIX. Společenského plesu MČ Brno-
-Tuřany dne 19. 3. 2021,
- schválila cenovou nabídku Ing. arch. Petra Blažka na 
aktualizaci projektové dokumentace pro povolení akce 
Skatepark Tuřany v ceně 29 000 Kč,
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Ryšavého na zpraco-
vání projektové dokumentace na opravu fasády kaple 
v  Brněnských Ivanovicích za částku 47.500  Kč, termín 
dokončení do 31. 7. 2021.

Rada na 63. schůzi dne 22. 2. 2021:
- nemá námitky k předložené projektové dokumentaci 
stavby nazvané „REKO MS Brno-Závětrná +1“ na rekon-
strukci plynovodu v ulicích Rolencova a Závětrná, sou-
hlasí s  dotčením pozemků účelových komunikací ve 
správě městské části a zásahu do zeleně na příslušných 
pozemcích, které má ve správě, za podmínky koordina-
ce stavby s připravovanou komplexní rekonstrukcí ulic 
Požární a Rolencova a za předpokladu dodržení obec-
ných podmínek pro zásah do účelových komunikací 
a zeleně ve správě MČ,
- schválila nabídku P.P. Architects s.r.o. na realizaci ve-
řejné zakázky „Nová poliklinika Tuřany – zpracování pro-
jektové dokumentace pro společné povolení“ za cenu 
1.996.500 Kč,
- schválila nabídku INSTAVA s.r.o. na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, I. etapa“ 
za cenu 4.767.267 Kč,
- schválila nabídku FISTAV, spol. s  r.o. na realizaci ve-
řejné zakázky „Úprava povrchu kontejnerového stání na 
ulici Karkulínova“ za cenu 47.759 Kč,
- schválila nabídku ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. na reali-
zaci veřejné zakázky „Výměna svítidel ve sportovní hale 
Měšťanská“ za cenu 522.175,50 Kč,
- schválila uzavření smlouvy o kontrolní činnosti se spo-
lečností Servis záložních zdrojů s.r.o., jejímž předmětem 
je provádění funkční zkoušky záložního systému v sou-
vislosti s provozem sportovní haly na ulici Měšťanská.

Rada na 64. schůzi dne 8. 3. 2021:
- schválila poskytnutí individuální dotace organizaci 
Junák, český skaut, středisko Řehoře Mendla, z.s., na 
celoroční činnost 93. skautského oddílu Brno-Tuřany 
v roce 2021 ve výši 12.000 Kč,
- nemá připomínky k investičnímu záměru stavby nazva-
né „Kaštanová – stezka pro pěší a cyklisty“, trvá pro ná-
sledující přípravné kroky investičního záměru na svém 
dřívějším požadavku, aby v  místech přechodů stezky 
přes komunikaci byly zřízeny přechody pro chodce, ni-
koli pouze místa pro přecházení,
- schválila nabídky Veřejné zeleně města Brna na výsad-
bu trvalkových záhonů s cibulovinami na ul. Heřmánko-
vá a na ul. Hanácká za celkovou částku 177.452,55 Kč 
a na zajištění roční údržby, oba pozemky jsou ve správě 
MČ Brno-Tuřany, záhony by byly založeny na jaře a na 
podzim roku 2021,

- souhlasila s kácením ořešáku královského (Juglans re-
gia) rostoucího na pozemku p.č. 1313/1 v k.ú. Tuřany 
z důvodu špatného zdravotního stavu a výrazně zhor-
šené provozní bezpečnosti,
- se vzdává práva na úhradu nájemného za pozemky 
užívané jako restaurační zahrádka FAKO CLUB a TJ So-
kol Brno-Tuřany za rok 2021,
- schválila uzavření darovacích smluv v  roce 2021se 
společností ŽSD a.s., coby generálním partnerem 
všech kulturních akcí, se společností BASCOTRANS 
s.r.o., coby partnerem všech kulturních akcí a generál-
ním partnerem akce Slavnosti tuřanského zelí.
 
Rada na 65. schůzi dne 22. 3. 2021:
- nesouhlasila s  podobou navrhované úpravy hlavní 
cesty na hřbitově, požaduje, aby byl pro rekonstruk-
ci zvolen mlatový povrch, byly zachovány stromy, a to 
vzhledem k jejich zdravotnímu stavu i vitalitě, a stávající 
alej byla doplňována novými výsadbami co nejdále od 
hrobových míst,
- schválila nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava účelové komunikace v prodlou-
žení ulice Přichystalovy“ za cenu 280.385 Kč,
- schválila nabídku na zpracování projektové dokumen-
tace na vestavbu bufetu do vestibulu sportovní haly 
Měšťanská za částku 49.600 Kč.

Zastupitelstvo na 15. zasedání dne 18. 2. 2021:
- požádá o  dotaci z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 
2021“ ve výši 40.000 Kč na pořízení věcných prostřed-
ků požární ochrany, a to na ruční radiostanici a na zása-
hový tablet, vč. aplikace umožňující sdílení dat s KOPIS 
HZS JmK pro JSDH Brno-Holásky,
-požádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ji-
homoravského kraje z dotačního programu „Individuál-
ní dotace JMK 2021“ ve výši 80.000 Kč na akci Slavnosti 
tuřanského zelí,
- nesouhlasilo se zařazením nového čl. 22 odst. 2 písm. 
g) Statutu města Brna, dle kterého mají městské části 
zajišťovat agendu spojenou s  odstraněním odstave-
ných vozidel a  projednávat související přestupky dle 
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou život-
ností, a to do doby, než bude organizačně a finančně 
zajištěna související agenda odtahů vozidel z účelových 
komunikací, a souhlasí se zbylým návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního měs-
ta Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna.

Lesíček se dočká revitalizace

Lesíček – divoký zarostlý kout přírody (mezi Tuřanami, 
Brněnskými Ivanovicemi a Holáskami), mnoho let zane-
dbaný a zdaleka nevyužitý - se konečně dočká obnovy. 
V minulém období byly vypracovány studie navrhující 
možné úpravy, proběhly besedy s občany. Nyní se do-
stáváme do stadia, kdy již máme před sebou materiály, 
které na podkladě současného stavu a představ Měst-
ské části zpracovávají a  předkládají budoucí podobu 
Lesíčka.
Podstatou projektu je citlivá obnova Lesíčka, podpora 
vývoje z monokulturní akátiny na smíšený porost.
V počáteční fázi revitalizace dojde k odstranění suchých 
a nebezpečných stromů, k probírce náletů a odstranění 
slabých jedinců. Stromy k tomu vhodné budou stabili-
zovány sesazením (ořezem), staré stromy budou v rám-
ci bezpečnosti zachovány na dožití.
V  území je navrhováno dětské hřiště přírodní podo-
bou zapadající do charakteru Lesíčka, dále netradič-
ně řešená dobrodružná stezka zaměřená na zdolávání 
menších i  větších přírodních překážek. Mobiliář tvoří 
naučné tabule, lavičky a  odpadkový koš. Jsou řešena 
i nebezpečná místa: dešťový kanál a svah u dětského 
hřiště. Je také navrženo zpřístupnění od ulice Kudrno-
va, které umožní další přístupovou cestu.
Podrobnou prezentaci Projektu sadových úprav a her-
ního hřiště Lesíček, včetně výkresů, chystáme do příš-
tího vydání Listů. Pokud to situace dovolí, bude Projekt 
představen na besedě s občany.

Radomír Vondra
Hana Dombrovská, Komise životního prostředí

Nové smíšené trvalkové záhony zkrášlí 
další místa naší městské části

Po úspěšných výsadbách trvalkových záhonů realizovaných 
v Májovém parku a u Úřadu MČ, které se setkaly s pozitiv-
ními reakcemi občanů, se můžeme v letošním roce těšit na 
dva nové záhony. Jeden bude zbudován v  parčíku na ul. 
Heřmánková/Moravská a druhý v ploše zeleně „u třech sva-
tých“ nacházející se v křižovatce před kostelem na ul. Hanác-
ká. Realizací záhonů a následné údržby se opět ujme Veřejná 
zeleň města Brna.
Záhonu na ul. Heřmánková o ploše 85 m2 budou dominovat 
okrasné trávy a barevné trvalky. V průběhu roku bude vždy 
dominovat výrazně barevná trvalka s travinami (např. šalvěj 
a traviny, třapatky a traviny, kosatce a traviny či podzimní astry 
a traviny). Zastoupeny budou ale i cibuloviny – krokusy, tuli-
pány, okrasný česnek nebo liliochvostec. Záhon bude opět 
mulčován kamínky, jako u záhonů realizovaných dříve. Tento 
typ mulčování má své opodstatnění, vrstva kamínků zabra-
ňuje vysemeňování rostlin z okolí a pomáhá udržovat vyšší 
vlhkost v půdě. Tím pak výrazně pomáhá redukovat práci při 

údržbě záhonu a snižuje náklady na péči o rostliny.
Naopak v  ploše před kostelem bude zvolen jiný cha-
rakter výsadby i  postup osázení. Přímo do travnaté 
plochy budou vysazeny krokusy a  kopretiny. Půjde 
o barevný mix velkokvětých krokusů, které budou vysa-
zeny především po obvodu travnaté plochy. Místa vy-
braná k osázení předpěstovanými kopretinami budou 
pokoseny a travní drn bude rozrušen. Sníží se tak kon-
kurence trávníku a  kopretiny se lépe ujmou. Zároveň 
nedojde k likvidaci stávajícího trávníku, tráva se obnoví. 
Kopretinová louka ale vykvete až v dalším roce začát-
kem června.
Vybraný sortiment rostlin byl volen s ohledem na nená-
ročnou údržbu a dobrou snášenlivost sucha. Přínosem 
květinových záhonů je vytvoření vizuálně atraktivních 
a  dynamických ploch, a  to ve všech ročních období. 
Zejména ve městech je potřeba podpořit biodiverzi-
tu, nabídnout drobným živočichům místo pro potravu 
a úkryt. Ale samozřejmě i potěšit oko lidské a vykouzlit 
snad i úsměv na tváři ☺.

Lucie Fortelná
Referentka ŽP
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Podpořte projekty pro Brno

Jarní fáze Dáme na vás, participativního rozpočtu města 
Brna, vrcholí. Do 15. května máte poslední šanci podat 
svůj projekt pro lepší Brno. Zároveň až do 31. května 
můžete podpořit svým „líbí se mi“ ty projekty, které bys-
te rádi viděli v listopadovém finále.

Podpořit projekty může kdokoli, stačí otevřít www.
damenavas.brno.cz a  podívat se do Galerie projektů. 
V Galerii čeká celá řádka projektů, které jsou zaměřené 
na sport, děti, kulturu či zeleň. Můžete se také podívat 
na to, v jaké městské části jsou projekty navrženy. Třeba 
zrovna u vás nebo někde poblíž najdete zajímavý ná-
pad, který čeká na váš palec.
A co je nového v realizaci projektů? Nedávno byla slav-
nostně otevřena nová krytá sportovní hala v  Řečkovi-
cích, která vznikla zakrytím venkovního hřiště v areálu 
Základní školy Novoměstská, v zimních obdobích nevy-
užitém. „Přestože bude kvůli vládním opatřením sloužit 
v chladných měsících až od příští sezóny, máme radost, 
že vyřeší nedostatek krytých sportovišť pro celé široké 
okolí,“ uvedla Aneta Fialová, koordinátorka participace. 
Sportovní hala bude sloužit fotbalistům, futsalistům, 
florbalistům, házenkářům, nohejbalistům a mnoha dal-
ším sportovcům.
Chcete podobný projekt i u vás? Navrhněte svůj vlastní 
nebo z letošních podpořte ty, které vás zaujmou.

Dáme na vás.

Spalování biologického odpadu
Jarní slunečné dny lákají nejen k procházkám přírodou, 
ale také k pracím na zahradách. S úklidem zahrad sou-
visí i  pálení větších či menších hromad biologického 
odpadu – dřeva a listí. Přinášíme proto několik doporu-
čení, za jakých podmínek pálit tento odpad bezpečně.

Pravidla pro spalování biologického materiálu:
- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela 
v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pále-
ní nutné ihned přerušit a oheň uhasit,

- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím 
hasebních látek,
- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
- spalovat klest lze pouze v  bezpečné vzdálenosti od 
obytných nebo hospodářských objektů,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez 
přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 
pověřena.
Při pálení je samozřejmě nutné dodržovat stanovené 
dny a časy. Pro naši Městskou část platí:
Spalování suchých rostlinných materiálů je možné pou-
ze v období 1. 3.–31. 10. Vždy pouze ve středu a v so-
botu od 10.00 – 18.00 hodin.
Upozorňujeme také, že odpad ze zahrad je možné 
zdarma odevzdat na kterémkoli ze sběrných středisek 
odpadů.

V případě, že se rozhodnete pálit velkou hromadu, do-
poručujeme ohlášení. Lze to udělat jednoduše online. 
Viz odkaz: https://paleni.izscr.cz/. Při nahlášení pálení 
nemusíte čekat na schválení Operačním a informačním 
střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence 
slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení při 
možném nahlášení požáru.
Každoročně totiž hasičské sbory zbytečně vyjíždějí 
k  mnoha případům neohlášeného pálení. Zvlášť když 
v  těchto časech je jejich činnost potřeba na jiných 
místech.

Mezi příčiny typických jarních požárů  patří kromě ne-
uhlídání pálení i  neopatrnost a  nedbalost lidí, kteří 
odhodili nedopalek nebo dokonce přistoupili k  ploš-
nému vypalování. Upozorňujeme, že vypalování trávy 
je v České republice zakázáno, a to hned třemi zákony: 
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně příro-
dy a krajiny a zákonem o myslivosti. Za tento přestupek 
lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Marek Blažek, JSDH Holásky
Hana Dombrovská, Komise životního prostředí

Akce – Sběr bioodpadu v Brně – právě 
začíná!
A je to tady! Hnědé popelnice na biologicky rozložitel-
ný odpad jsou už pod střechou. Do areálu městské svo-
zové a úklidové společnosti SAKO Brno jsme navezli 
všech 1 000 kusů biopopelnic. Nyní je vybavujeme vy-
světlujícími samolepkami a od pondělí 12. dubna jsme 
je začali rozvážet do jednotlivých městských částí.
„Hnědé popelnice budou umístěny ve vybraných kon-
tejnerových hnízdech. Samy městské části si rozhodly, 
kolik přesně hnědých popelnic chtějí a kam přesně je 
umístí. Svoz bioodpadu bude probíhat jednou týdně. 
Chceme tímto krokem zvýšit podíl tříděného odpadu 
ve městě. Díky získané dotaci jsme mohli pořídit 1000 
hnědých popelnic o objemu 240 litrů a 35 velkoobje-

mových kontejnerů o objemu 15 tisíc litrů. Obyvatelům 
Brna to umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rost-
linného původu,“ zdůrazňuje Petr Hladík, 1. náměstek 
primátorky.
„Množství bioodpadu každým rokem roste. Jen na 
našich sběrných střediscích se jich za loňský rok shro-
máždilo více než 3,5 tisíce tun, což je nárůst o  třetinu 
za posledních pět let. Proto je nutné, aby město přistu-
povalo ke sběru bioodpadu více systematicky než do-
sud,“ upozorňuje Filip Leder, předseda představenstva 
SAKO Brno.
Filip Leder upozorňuje, že popelnice na bioodpad ne-
budou primárně sloužit pro sběr zahradního odpadu, 
pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpa-
du či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy 
bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených vel-
koobjemových kontejnerů. „Pro majitele kompostérů 
zůstává domácí kompostování stále tím nejlepším způ-
sobem, jak nakládat s  vlastním bioodpadem, domácí 
kompostování a  zapravování vzniklého kompostu pří-
mo do půdy. Je to maximálně ekologické, odpadají ná-
klady na dopravu odpadu a kompost obohacuje půdu 
přímo v lokaci vzniku bioodpadu,“ dodává Filip Leder. 
V Brně proběhly již čtyři cykly zápůjček domácích kom-
postérů, během nichž bylo od roku 2013 distribuováno 
7 000 kusů kompostérů.
Město Brno patří díky propracovanému systému 37 
sběrných středisek odpadu, cirkulárními projekty REU-

SE a RENAB mezi lídry oběhového hospodářství v re-
publice, co se efektivity a dostupnosti pro občany týče.
Michal Kačírek, tiskový mluvčí, SAKO Brno

Stanoviště pro sběr bioodpadu v naší MČ:
Dvorecká 13, Holásecká x Rolencová, Ivanovické 
nám. x Pastevní, Jahodová x Pastevní, Kudrnova 

74, Měšťanská 21, Moravská 50, Prodloužená 18, 
Rolencova 1, Tuřanské náměstí 35, V aleji 120, V aleji 

176, Zapletalova 30, Zapletalova 67.

DO NÁDOBY NA 
BIOODPAD PATŘÍ:

kuchyňské zbytky 
potravin rostlinného 
původu
slupky a odřezky ovoce 
a zeleniny, jadřince

pokojové rostliny, 
hlína z květináčů

NEPATŘÍ: 
živočišné zbytky (maso, kosti, kůže), mléčné zbytky (sýry, jogurty, mléko), kuchyňský olej, veškeré obaly, noviny, pleny, kapesníky, 

cigarety, exkrementy, uhynulá zvířata

OD PONDĚLÍ 19. 4.
ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU

Z DOMÁCNOSTÍ 

BIO

„To by bylo, aby 
to v Brně nebylo.“
Letošní nápady jsou opět skvělé.

Neváhejte. Podpořte je! 
Dáme na vás. damenavas.brno.cz

Brno-21_PaRo_f2_inz_to by bylo_89x50.indd   1Brno-21_PaRo_f2_inz_to by bylo_89x50.indd   1 30/03/2021   14:5330/03/2021   14:53
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Zprávy z Měšťanky

Ačkoli se stále potkáváme pouze on-line, u nás ve škole 
se i tak pořád něco děje. Zavzpomínáme-li ještě na vá-
noční svátky, tak vám možná neuniknul náš vánoční vi-
deoklip s názvem „Měšťanka se rozsvítí“, který jsme pro 
všechny děti, rodiče a přátelé školy společně s kolegy 
učiteli natočili. Věříme, že udělal všem alespoň malou 
radost v množství velkých starostí současné doby.

A  protože jsme již docela zběhlí v  používání různých 
ICT technik, tak jsme v naší aktivitě pokračovali i v no-
vém kalendářním roce. Začátkem února jsme totiž 
měli pořádat tradiční školní ples. Protože jsme jej z pro 
všechny známých důvodů nemohli uspořádat, rozhod-
li jsme se pro ples virtuální. A myslím, že to byl velký 
úspěch. Podařilo se nám přesvědčit spoustu zajíma-
vých hostů, a nabídli jsme tak úžasný kulturní program, 
který si mohli všichni užít z  pohodlí svých obývacích 
pokojů. Zahrála nám například kapela Another Way, 
která nám již tradičně hraje na plesech. Úžasné taneční 
vystoupení předvedli úspěšní reprezentanti Tanečního 
klubu Kometa. Velice si ceníme také podpory a  po-

zdravu od Honzy Tománka. Děkujeme. Svojí troškou do 
mlýna přispěly i naše děti a především opět učitelský 
sbor. Vánoční hudební videoklip totiž nahradil taneční 
videoklip. Naše ztvárnění Jerusalémy mělo snad větší 
úspěch než vánoční videoklip. ☺ Součástí virtuálního 
plesu byla i zajímavá tombola, kdy zúčastnění odpoví-
dali na vtipné otázky ze života školy.
Naše děti se snažíme zaujmout i  jinak. Učitelé tělesné 
výchovy natáčejí netradiční výzvy, aby alespoň nějak za-
pojili děti do pohybu. V rámci výuky se snažíme o různé 
projekty, které by alespoň trošku obohatily někdy troš-
ku fádní distanční výuku. Hodně takových projektů bylo 
v  rámci Velikonoc. A nejen to, měli jsme i velikonoční 
soutěž o nejhezčí výzdobu.
V  poslední době se také připravujeme na zápis dětí 
do první třídy. K této příležitosti jsme vytvořili, jak jinak 
než opět virtuálně, Den otevřených dveří a instruktážní 
video.

Všechna videa, ať už pro pobavení a zpříjemnění všed-
ních dní nebo k zápisu, najdete na našem Youtube ka-
nálu ZŠ Brno, Měšťanská 21. Spoustu fotek z  činnosti 
školy pak můžete vidět na naší facebookové stránce.
Jak vidíte, u nás se i v době pandemie pořád něco děje! 
Ale škola je pro děti! Tak ať už je tu, prosím, máme!!! Tě-
šíme se! ☺

Vaše Měšťanka!
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Stačí zajít za humna…

V  této době, kdy mají někteří lidé problém, že se ni-
kam nemůže, stačí vyrazit jen doslova „za humna“. Vím, 
že si třeba pomyslíte, že jsem objevila Ameriku ☺, ale 
ne. Pořád si myslím, že je hodně z vás, kdo neví, co má 
za domem. Na Facebooku se objevují velice pěkné fot-
ky místních občanů a vždycky mě zaujmou. Ať jsou to 
Holásecká jezera, letiště nebo kostel, pokaždé je to po-
hled toho určitého fotografa. Nikdy nemůžu říct, jako 
věční šťouralové, že je to „zase kostel, zase letiště…“. 
Tak nabízím moje pohledy na naše bez nadsázky krás-
né okolí. Jen to chce se dívat tím správným způsobem.
 
Nejsem žádný profifotograf, ani nemám foťák za tisíce. 
Snad vám ale moje „kronikářské“ přiblížení našeho nej-
bližšího okolí udělá radost. A věřte, že takových pohle-
dů mám na seriál☺.

Ivana Kolečková

Grunty, Brněnské Ivanovice, dole na fotce, když se
dobře podíváte, jsou dva kalousi. Koukali na nás nad 
silnicí na Jahodové asi v jedenáct dopoledne.

A o pár metrů dál, když se odbočí na levou stranu sil-
nice, nádherné květy javoru jasanolistého. Mezi velkým 
množství plastových lahví nádherné fialky a spousta ko-
přiv na jarní špenát☺ (ale natrhali jsme si je až v čistěj-
ším prostředí).
 

Tyto fotky sice nevypadají moc optimisticky, ale určitě 
zaujmou. Já jim říkám kondolenční:) Všechny jsou z Br-
něnských Ivanovic za grunty.

A pak jsme našli na hromadě kamení u benzinky za Ja-
hodovou krásnou zkamenělinku v jurském vápenci. Od 
zahrádek přes dálnici krásný výhled na Brno.

KULTURA
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Tohle už je Černovický hájek a nádherné blatouchy.
Květy olše a trnky, odkvetlé kočičky

Všudypřítomný a  velmi zdravý medvědí česnek (ale 
tady netrhat! Roste i  v  Rebešovicích, v  Rajhradicích, 
okolo Svitavy…)

Rájecká tůň – malý zbytek lužního lesa a to žluté v poza-
dí je Makro. Opravdu nic nedostupného. Druhá fotka je 
pohled od tůně k Černovicím.

Ovce a lama u Holáseckých jezer.

Květ pampelišky, majka obecná a zlatice obecná neboli 
zlatý déšť na soutoku Svratky a Bobravy.

ZE ŽIVOTA MĚTSKÉ ČÁSTI

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Jak jsme již informovali v minulém vydání Listů, zazna-
menali jsme snahu Magistrátu města Brna přehodnotit 
některé ukazatele uvedené v odůvodnění Regulačního 
plánu (RP), konkrétně snahu na zdvojnásobení počtu 
bytů v plánovaném multifunkčním domě, a to až na 50 
bytů. RP přitom počítá pouze s 25 bytovými jednotkami.
Zaslali jsme proto náměstku primátorky pro oblast byd-
lení a správy majetku města JUDr. Jiřímu Olivovi žádost 
o informace, jaká je situace v této věci a jeho stanovisko.
Pan náměstek nám 17.  března odpověděl. V  dopise 
uvádí: „Prostorové regulativy RP nestanovují závazně 
počty bytových jednotek. Pokud záměr bytové výstavby 
splní veškeré regulativy funkčního využití a prostorové-
ho uspořádání plynoucí z hlavního výkresu (čili stavební 
hranice, výška zástavby aj.), pak je přípustný. Dle těch-
to limitů navrhl Bytový odbor ke schválení Radě měs-
ta Brna záměr výstavby bytového domu s cca 40 – 50 
byty.“
Nicméně po zvážení obav naší městské části vyjád-
řených panem starostou náměstek Oliva souhlasil 
s  úpravou zadávacích podmínek veřejné zakázky na 
zpracování studie a projektové dokumentace výstavby 
předkládaných Bytovým odborem do Rady města Brna. 
V těchto zadávacích podmínkách je stanoven počet by-
tových jednotek na cca 35. Zhotovitel projektové do-
kumentace ve studii prověří optimální využití pozemku 
v souladu s RP a stanoví konečný počet bytových jed-
notek. Ke zpracování studie a projektové dokumenta-
ce bude přizván i pan starosta MČ Brno-Tuřany. Termín 
tohoto jednání nebyl v době uzávěrky Listů ještě znám.
Podle našich informací taktéž spolek „Vlastníci za cha-
rakter Holásek“ zaslal náměstkovi primátorky JUDr. 
Olivovi apel, resp. žádost o nezvyšování počtu 25 byto-
vých jednotek v polyfunkčním domě.

Lokalita U Potoka
Po vydání územních rozhodnutí na projekt „Technická 
a  dopravní infrastruktura ulic k  jezerům - Výmlatiště“ 
a na projekt „Rodinné bydlení + dům s pečovatelskou 
službou + mateřská škola - Brno - Tuřany - Holásky“, 
o čemž jsme vás informovali v minulých Listech, se po-
malu začínají rozjíždět další přípravné kroky samotné 
realizace.
Na konci března proběhlo on-line pracovní jednání zá-
stupců obou investorů, tj. firmy Komfort a  Magistrátu 
města Brna (MMB), konkrétně Bytového odboru MMB 
(BO MMB) a  Právního oddělení MMB, dále náměstka 
primátorky JUDr. Olivy, projektantů a zástupců MČ Br-
no-Tuřany. Cílem jednání bylo projednat otázky, které 
bude v nejbližší době třeba vyjasnit - připravit - vyřešit 
- dohodnout tak, aby bylo možné zpracovat projektové 
dokumentace pro stavební řízení, stanovit reálný har-
monogram výstavby a zajistit její efektivní realizaci.
Část stavebních prací bude realizovat Komfort (bytové 
domy), část MMB (DPS a mateřská škola), na některých 

částech budou participovat oba (připojení sítí na hlavní 
řad, úprava komunikace a zastávky MHD V Aleji, společ-
ný nájezd do podzemních garáží aj.).
Z hlediska koncepce výstavby se pravděpodobně nej-
dříve vybudují technické sítě a spodní vrstva komunika-
cí, potom Komfort začne výstavbu bytových domů (BD), 
následně MMB začne realizovat DPS a MŠ a poté se do-
končí vrchní vrstva komunikací, aby již nebyla poničena 
pojezdem těžké techniky.
BO MMB chce pak (cca od roku 2023) ihned navázat 
výstavbou družstevního bytového domu naproti DYHY 
(v regulačním plánu pro „Vinohrad“ je označen jako po-
lyfunkční dům).

Velmi orientační (spíše optimistická) představa zahá-
jení prací se zatím rýsuje následovně:
• 6/2021 - podání žádosti o  stavební povolení na 
infrastrukturu

• 10/2021 - podání žádosti o stavební povolení na BD, 
DPS a MŠ
• 12/2021 - vydání stavebního povolení na infrastrukturu
• 3-12/2022 - realizace sítí a dopravní infrastruktury

Náš starosta na schůzce zdůraznil nutnost koordinovat 
projekt výstavby U Potoka s projektem revitalizace Ho-
láseckých jezer.

Holásecká jezera – revitalizace
Podle informací Odboru lesního a vodního hospodář-
ství a zemědělství Magistrátu města Brna se v současné 
době stále hledají cesty, jak financovat realizaci projek-
tu „Revitalizace Holáseckých jezer“.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Brněnské dostihy

Na dostihové dráze ve Dvorskách se budou v  roce 
2021 konat dostihy

sobota 12. 6. 2021 13.30 hod.
sobota 2. 10. 2021 13.30 hod.

Program dostihových dnů zůstává stejný jako v  roce 
minulém. Hlavním dostihem bude „Pohár hejtmana Ji-
homoravského kraje“ steeplechase 4100 m, dále 5 ro-
vinových a 2 překážkové dostihy, dostih poníků v rámci 
Ponyligy za podpory Jockey Clubu ČR, vožení dětí na 
ponících a další bohatý program.

Za TJ Brno-Dvorska Josef Vymazal



LISTY / 12 LISTY / 13OSTATNÍSPORT

TROOPERS informuje

Těžká doba vyžaduje odvážná rozhodnutí. My v TROO-
PERS se jich nebojíme. Přišli jsme s novinkou, kterou si 
naši hráči velmi oblíbili. O co se jedná?
Haly jsou zavřené. Ven ale chodit můžeme. Proto jsme 

se na konci ledna rozhodli zorganizovat společné cvi-
čení pro naše hráče a  hráčky s  názvem TROOPERS 
Olympiáda. Cílem bylo zapojit co nejvíce dětí a navrátit 
je zpátky k pohybu, protože i tímto způsobem si může-
me vybudovat imunitu. TROOPERS není jen klub. Jsme 
rodina. Proto se zapojili i trenéři, kteří byli vzory pro své 
svěřence a  svědomitě plnili úkoly. Olympiáda fungo-
vala na principu soutěže družstev, kde soutěžící sbírali 
body pro svůj tým, pokud splnili danou pohybovou ak-
tivitu – běh, dřepy, kliky… Po třech týdnech vzájemných 
zápasů vyhrál tým mladších žáků, který do Olympiády 
zapojil nejvíce spoluhráčů. Vítěz může být jen jeden, my 
v TROOPERS ale nehrajeme proto, abychom vyhrávali. 
Vítězství není náš prvotní motiv. Chceme, aby nás bavi-
lo to, co děláme. Jestli jste první, druzí nebo třetí, není 
až tak důležité.
Po sečtení všech cviků jsme byli ohromeni. Za 3 týdny 
jsme udělali 52 700 dřepů, 25 350 kliků, naběhali 2 632 
kilometrů a zapojili 117 členů. Díky pozitivním ohlasům 
a  lepšímu počasí venku nyní probíhá druhé kolo sou-
těže, které začalo 15. března. Zapojí se víc dětí? Bude 
to zábavnější? Na to Vám teď neumíme odpovědět, ale 
můžete nás sledovat na našich webových stránkách 
(troopers.cz) nebo sociálních sítích (na Facebooku Flor-
bal TROOPERS, na Instagramu florbal_troopers), kam 
dáváme pravidelné updaty a fotky z akcí.
Je vám sympatické, jakým způsobem fungujeme? 

Pokud ano, máme radost. A  protože jsme velká rodi-
na a  stále se rozšiřujeme, hledáme nejen nové hráče 
a  hráčky, ale i  jejich rodiče. Ti se mohou stát trenéry 
a plnit tak naši misi – vychovávat z dětí dobré lidi.
V dnešní době jsme se přesunuli do online prostředí, 
kde s  členy trénujeme  – vedle kondičních cviků zlep-
šujeme i techniku s florbalkou, děláme sportovní výzvy 
a se staršími hráči a hráčkami analyzujeme zápasy. Jak 
dlouho toto období ještě bude trvat, nevíme. Čím jsme 
si ale jisti: že až budeme zpět v halách se svými kamará-
dy, nikdo nás nebude moci vyhnat.
Chceš být součástí rodiny TROOPERS, nebo jen hledáš 
zpestření na letní prázdniny? V Tuřanech pořádáme let-
ní TROOPERS Kempy. Letos se uskuteční druhý ročník 
a budou dva turnusy.
První bude trvat od 12. do 16. července bude zaměřen 
na zážitkový program, hry a jiné sporty.
Data druhého byla stanovena od 16. do 20. srpna. Za-
měření bude na florbal a pohybovou všestrannost.

Budeme se na vás těšit – ať už na kempech, nebo 
na trénincích.

Staňte se dobrovolníkem
Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky během 
současné covidové krize, ale i mimo ní? Jak se zapojit 
v  letních měsících? Možností je spousta, jenom si vy-
brat. Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravské-
ho kraje DC67 zve na Dny otevřených dveří, které se 
budou konat 11. 5. a 17. 6. 2021, kdy se vždy v 18:30 h 
můžete připojit k  on-line setkání a  zjistit kde a  jak je 
v možné se zapojit jako dobrovolník v Brně a v Jihomo-
ravském kraji. Představíme jak možnosti aktuální krizové 
pomoci, tak dlouhodobé dobrovolnické projekty, ale 
také zajímavé letní dobrovolnické akce.

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského 
kraje DC67 umožňuje zprostředkování kontaktu mezi 
zájemci o dobrovolnictví a organizacemi či neformální-
mi skupinami, které dobrovolníky potřebují. Pořádáme 
večerní programy i větší akce pro veřejnost, které po-
máhají zviditelnění a  propagaci dobrovolnictví a  jsou 
zdarma. Přehled našich pravidelných akcí – tedy před-
nášek, besed, prezentací zkušeností z  dobrovolnictví 
v  ČR i  zahraničí, filmových projekcí a  vernisáží výstav, 
najdete na www.dc67.cz, https://www.facebook.com/
dobrovolnickecentrum67

Open House Brno počtvrté otevře 
nevídané
Letošní sobota 29. a neděle 30. května jsou data, která 
by si měli do kalendáře červeně napsat všichni zájem-
ci o architekturu a brněnskou historii. Na tento termín 
je naplánován čtvrtý ročník festivalu Open House Brno 
(OHB). Během jednoho víkendu se zdarma otevírají ši-
roké veřejnosti běžně nepřístupné budovy a objekty.
„Ať už bude vývoj epidemie jakýkoliv, festival se 
přizpůsobí. Naší velkou snahou bude se letos po-
hybovat i  mimo virtuální prostor, aspoň část akcí 
uspořádat i  osobně pro, živé’ návštěvníky,“ říká krea-
tivní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze spolku 
Kultura & Management.
Organizátoři připravili řadu inovativních forem, které 
umožní dodržení předpisů. Cílem je seznámení ná-
vštěvníků s geniem loci zajímavých známých i zapome-
nutých míst Brna. „Zatím můžeme prozradit první dvě 
novinky, ale zájemcům doporučujeme sledovat web 
www.openhousebrno.cz či facebook.com/openhouse-

brno s průběžnými aktuálními informacemi,“ naznačuje 
Pešl Šilerová.
V části festivalu se propojí slavné brněnské vily a stav-
by s objekty ve švýcarské Basileji, kde se Open House 
koná 24. dubna a kde také působil Miese van der Rohe. 
Historik architektury Carsten Krohn srovná Mieseho 
brněnskou vilu Tugendhat a Landhaus Lemke. Co dále 
například lze slíbit, jsou urbanistické edukační progra-
my přímo v terénu.
Jedním z  letošních partnerů akce bude například 
Český hydrometeorologický ústav v  Brně, který zajistí 
festivalovou předpověď pro všechny návštěvníky. Me-
teorologové představí nejen své pracoviště a  historii, 
ale i současnost předpovídání počasí. A přiblíží i počasí 
v minulosti v kontextu konkrétních událostí a míst: na-
příklad tornáda v roce 1870 nad Starobrněnským kláš-
terem, kde OHB otevře Mendelovo muzeum, knihovnu 
a další prostory.
Další letošní partner festivalu CTP otevře své tři venkov-
ní areály Spielberk, Vlněna a areál Ponávka

                     

 

Vážení spoluobčané,  

členové Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky a Tělovýchovné jednoty 
SOKOL Brno-Holásky se snaží o zachování vrb v lokalitě Holáseckých jezer 
i pro další generace. Stávající vrby již dožívají, proto vysazujeme vrby 
nové. Pokud se uchytí, budeme je ošetřovat a řezem upravovat, aby zde 
opět rostly „ladovské vrby“. 

Děkujeme, že respektujete naši snahu o zachování rázu této lokality, 
výsadba je realizována na pozemku ve vlastnictví TJ SOKOL Brno-Holásky. 

Za TJ SOKOL Brno-Holásky, starosta Michal Krátký 
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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, Elektro-
nická verze je umístěna na webových stránkách ww.turany.cz. Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno Příští uzávěrka 
je 31.  5.  2021. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a  stylisticky upravit. Za věcnou 
správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.

INZERCE

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

OPRAVA A ÚPRAVA ODĚVŮ BRNO-SLATINA. TEL.: 737 966 050

Údržba zahrad. Kácení a prořezávání stromů. Sečení trávy. Úklid, Stavby a opravy pergol a oplocení.
Tel.: 603 483 738, www.uniserv.cz

                      Konkurz Brněnského Dětského Divadla 

Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 23. května 2021 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách 
sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 
let, resp. mládež do 18 let. BDD od svého založení (r. 2009) doposud uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény Divadla Husa na 
provázku, mimo jiné, tyto inscenace:  

Baron Trenck      - starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.   
Lesní láska           - scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.   
Sachsiáda             - středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.  
Rozhádaná abeceda - o šikaně na ZŠ. Scénář a režie Michaela Rotterová. 
Bajky dell´arte - moudra, která stále platí, režie Aleš Kučera. 
To už je můj osud - o problémech dospívání, o vztazích mezi dětmi, rodiči a učiteli, režie Denisa Daňková. 
Z Lednice do Brna - projížďka po místech, nejen z brněnských pověstí, dnes neexistující linkou šaliny č. 7. Režie Jiří Liška. 

           Ven ze svého stínu - Máte strach, že ztratíte mobil? Vybije se baterie, budete mimo signál? Tato fobie, která postihuje více než 
53% lidí, se nazývá Nomofobie - NO MObile PHOne phoBIA. Režie: Lenka Cacková.  

          Kryloff Show 2019 - Neobvyklé zpracování výběru bajek světového autora. Režie: Yulia Berezhnaya.    
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení 

dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou již 
zúčastnit Letního soustředění BDD 2021 v termínu od 7. 8. do 21. 8. 2021. 

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér 
Zdeněk Pospíšil. Jedná se o kontinuální víceletou dramaticko-uměleckou přípravu. Získané znalosti a dovednosti děti využijí nejen 
při dalším studiu ale i v běžném životě. Děti z BDD jsou také často přijímány ke studiu na různých uměleckých školách. Z této 
činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení 
tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co 
nejvyšší, možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování. 

        Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat na e-mailové adrese: 
                                                                              detskedivadlo-brno@seznam.cz 

          V případě, že tento způsob komunikace není možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610. 
Základní informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz 

           Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a MČ Brno-střed 
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Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 16. 6. 2021. 
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna 
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

PROFESIONÁLNÍ VÝKON 
BEZ HLUKU A EMISÍ

JARNÍ
AKCE

HUSQVARNA 520iLX
Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností, 
strunovou hlavou otočnou oběma směry a odolným bezkartáčovým 
motorem.
■ Hmotnost 2,85 kg bez akumulátoru, 

průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 7 999 Kč

Běžná cena: 8 499 Kč

HUSQVARNA 520iHE3
Vysoce efektivní tyčový plotostřih. Žádné přímé emise, nízká 
hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní 
podmínky. Komfortní nastavení úhlu střihací hlavy. Odolné vůči 
vlivům počasí (IPX 4).
■ Hmotnost 4,15 kg bez akumulátoru, 

4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm, 
dosah 3,5 m, přepravní režim, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 10 499 Kč

Běžná cena: 10 999 Kč
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Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

PRACANTI PO CELÝ ROK

Draha 448, 664 59 Telnice
Autoservis: 773 180 080
Pneuservis: 606 403 810

Provozní doba:  
Po – Pá: 8:00 – 17:00

Naši partneři:

STÁLE JSME 
TU PRO VÁS!

Kontrola 
brzdového 
systému

Kontrola 
výfukového 
systému

Kontrola 
podvozkových 
částí

Diagnostika 
SLEVA
50 %
Seřízení světel
SLEVA
50 %

PROHLÍDKA VOZU

199 KčAKČNÍ CENA

SEZÓNNÍ AKCE  

Akce platí do 15. 5. 2021.

VYŘÍZENÍ 
POJISTNÝCH 
UDÁLOSTÍ 
OD A DO Z

www.autopneucentrumtelnice.cz

NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY AUTOSERVISU

Kontroly 
a opravy 
brzdových 
systémů

Výměny 
rozvodových 
řemenů 
a řetězů

Výměna 
olejů

Plnění 
a opravy 
klimatizace

Kontrola 
a výměna 
podvozkových 
částí

Výměna 
tlumičů 
a pružin

Kontrola
a seřízení 
geometrie

Příprava 
a zajištění  
STK + EMISE

Výměna
svíček

Montáž 
a dodání 
certifi kovaného 
tažného zařízení

Výměna 
spojek

Výměna 
čelních 
skel

Půjčovna 
autoboxů

Seřízení 
a renovace 
světlometů 

Půjčovna 
nosičů kol

Náhradní
vůz

Diagnostika 
motorů
a generálky 
motorů

Pneuservis

Vyřízení 
pojistných
událostí

Prodejna
autodoplňků

Výfuky, 
katalyzátory, 
fi ltry pevných 
částic

Klempírna

Lakovna


