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LISTY
Ze starostova šuplíku
Loňský červen byl pro nás mimo jiné ve 
znamení připomínkování návrhu nového 
územního plánu. Ve stejné situaci jsme i po 
roce, kdy nás čeká druhé kolo připomínek. 
Město Brno nám v řadě našich návrhů a po-
žadavků vyhovělo, ale bohužel v  některých 
pro nás klíčových záležitostech (průmyslové 
zóny, doprava…) zůstal návrh beze změny. 
Rozhodně i  nadále budeme trvat na připo-
mínkách a argumentech, které vychází z naší 
místní zkušenosti. Připomínky a  námitky 
k návrhu nového územního plánu je možné 
podávat do 29. června 2021 a mohou je po-
dávat všichni občané.
S  postupným rozvolněním vládních opat-
ření jsme konečně mohli začít s pořádáním 
kulturních akcí. Máme za sebou dětský den, 
divadelní představení, letní noc. Děkuje-
me společnosti VATEX EU, s.r.o., se sídlem 
V Aleji 135/144, Brno-Holásky za poskytnutí 
návěsu jako pódium na Letní noc, která se 
uskutečnila v sobotu 19. června 2021 na hři-
šti za Sokolovnou. V Listech najdete program 
letního kina, které bude tradičně promítat 
každý pátek (od. 24 července) na nádvoří 
radnice. Čeká vás opět šest projekcí, z toho 
dvě pro děti. Věřím, že z nabídky filmů si kaž-
dý vybere „ten svůj“.
Od začátku prázdnin 
bude v  provozu nové 
dětské hřiště ve Dvor-
skách, které jsme do-
končili začátkem června. 
Na příští rok plánujeme 
kompletní rekonstruk-
ci hřiště v  Holáskách 
U  Potoka. S  tím souvisí 
i příprava plánu investic 
na rok 2022, o  kterém 
vás budeme informovat 
v některém z dalších vy-
dání zpravodaje.
Stále jednáme o  zacho-
vání autobusové linky 

č. 63. O  budoucnosti tohoto dopravního 
spojení by se mělo rozhodnout v  průběhu 
prázdnin.
V nejbližší době se také rozběhnou práce na 
opravě polní cesty Přichystalova a kompletní 
rekonstrukce účelové komunikace Východní 
(mezi ulicemi Sokolnická a Myslivecká).
V rámci zvýšení bezpečnosti instaluje město 
Brno kamerový systém u  našich školských 
zařízení.
Přeji vám příjemně prožité prázdniny a  za-
sloužený odpočinek na dovolené.

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

Rada na 66. schůzi dne 7. 4. 2021:
• souhlasila s  členstvím Mgr. Jiřího Poláka, tajemní-
ka městské části, ve Sdružení tajemníků městských 
a obecních úřadů ČR,
• schválila nabídku AV MEDIA EVENTS, a.s., na realizaci 
veřejné zakázky „Pronájem projekční techniky na letní 
kino 2021“ za cenu 60.500 Kč,
• schválila uzavření příkazní smlouvy s  Brněnskými 
komunikacemi a.s., jejímž předmětem je zajištění ně-
kterých činností souvisejících se správou účelových 
komunikací, a to zejména odtahů a uskladnění vozidel 
a jejich případné následné dražby,
• schválila doplnění termínu svatebních obřadů ÚMČ 
Brno-Tuřany v roce 2021, a to termín 16. 10. 2021.

Rada na 67. schůzi dne 19. 4. 2021:
• schválila poskytnutí individuální dotace TJ Brno, 
Dvorska, z.s., na dostihový den dne 12. 6. 2021 ve výši 
18.000 Kč,
• vypověděla smlouvu o nájmu nemovitostí uzavřenou 
s Moravským rybářským svazem, jejímž předmětem je 
pronájem studny v k.ú. Holásky, a to z důvodu nespra-
vování studny s péčí řádného hospodáře,
• neměla námitky k záměru Správy hřbitovů města Brna 
na odvedení dešťových vod ze střechy kaple na hřbito-
vě do veřejné kanalizace na ulici Pratecké v rámci rekon-
strukce kaple, upozornila žadatele, že v ulici Pratecké je 
vedena pouze stoka splaškové kanalizace, a že souhlas 
se záměrem odvedení dešťových vod ze střechy kaple 
do splaškové stoky v ulici Pratecké je třeba projednat se 
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
• projednala žádost Odboru životního prostředí MMB 
o stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky o po-
platku za obecní systém odpadového hospodářství - 
doporučila Zastupitelstvu souhlasit s návrhem.

Rada na 68. schůzi dne 3. 5. 2021:
• schválila nabídku FISTAV, spol. s r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Likvidace směsného a dřevního odpadu 
v k.ú. Brněnské Ivanovice“ za cenu 96 185 Kč,
• schválila nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o., 
na zpracování studie dětského hřiště v Brně-Holáskách 
v lokalitě ulice U Potoka, za cenu 36 300 Kč,
• souhlasila s  konáním vyhlídkových letů vrtulníkem 
společnosti HELI CZECH s.r.o. dne 6. 6. 2021,
• souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 2 160 Kč 
na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na období od 
10. 5. 2021 do 30. 6. 2021 od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21.

Rada na 69. schůzi dne 17. 5. 2021:
• schválila poskytnutí individuální dotace Římskoka-
tolické farnosti u  kostela Zvěstování Panny Marie na 
opravu ohradní zdi kolem areálu kostela, opravu klem-
pířských výrobků, nátěry okenic obou věží kostela 
a opravy lavic v kostele ve výši 50.000 Kč,
• jmenovala za zřizovatele tyto členy školské rady Zá-

kladní školy Brno-Tuřany pro její 6. funkční období: Ra-
domíra Vondru, Antonína Tůmu a Lenku Smutnou,
• schválila cenu vstupného na kulturní akce pořádané 
MČ Brno-Tuřany pro rok 2021 takto: Divadelní předsta-
vení (10. 6. 2021): jednotné vstupné 100 Kč • Letní noc 
(19. 6. 2021): jednotné vstupné 100 Kč • Letní kino Tu-
řany (červenec a srpen 2021): dospělí 100 Kč; děti do 
15 let 50 Kč,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené 
s  P.P.Architects s.r.o., jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace pro společné povolení nové 
polikliniky Tuřany. Důvodem uzavření dodatku jsou 
výsledky provedeného stavebně technického průzku-
mu, na základě kterých bude nutné oproti původnímu 
předpokladu zbourat celý objekt. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce spočívající v  aktualizaci studie, termín 
zpracování se posune o 1 měsíc. Dále bylo zjištěno, že 
nebude nutné provádět kamerovou prohlídku zatrub-
něného Tuřanského potoka. Celková cena díla tak zů-
stane nezměněna, tj. 1.996.500 Kč.
• seznámila se s  žádostí Odboru investičního MMB 
o vyjádření k investičnímu záměru: „Dostavba Fotbalo-
vého centra Brno“ v Brněnských Ivanovicích; požaduje 
v rámci zpracování investičního záměru: „Dostavba Fot-
balového centra Brno“ v Brněnských Ivanovicích:
– zvýšit kapacitu parkování pro potřeby tréninkové-
ho centra v  dané lokalitě, která je již v  současnosti 
nedostatečná,
– zajistit řešení problematického příjezdu k tréninkové-
mu centru a nutné opravy komunikace Sladovnická,
– vymezit zbývající volnou plochu vedle tréninkového 
hřiště, která má sloužit pro volnočasové aktivity rodin 
s dětmi a má být volně přístupná, přičemž tato plocha 
je nyní zahrnuta do oplocení celého nového areálu,
• schválila nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava účelové komunikace NN959“ za 
cenu 95.953 Kč,
• schválila nabídku STRABAG a.s., na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava účelové komunikace Východní“ za 
cenu 2.192.014,56 Kč,
• schválila nabídku Atelier 99 s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky: Zpracování projektové dokumentace na akci: 
„Rekonstrukce sportovního areálu Karkulínova“ za cenu 
900.240 Kč,
• schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky: Zpra-
cování projektové dokumentace pro společné povo-
lení na akci: „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny“ za cenu 
750.000 Kč.

Zastupitelstvo na 16. zasedání dne 29. 4. 2021:
• souhlasilo s celoročním hospodařením a finančním 
vypořádáním městské části Brno-Tuřany za rok 2020 
a schválilo závěrečný účet městské části Brno-Tuřany 
za rok 2020,
• schválilo poskytnutí dotací jednotlivým organizacím 
z  programu Provoz subjektů podporujících tělový-
chovné a sportovní aktivity,
• souhlasilo s  podobou aktualizovaného seznamu 
ploch nejvýznamnější zeleně ve městě Brně,
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• nesouhlasilo s  prodejem pozemků v  zemědělském 
areálu, který se nachází mezi ulicemi Pratecká, Dvorec-
ká a Myslivecká v Brně-Tuřanech, a to do doby vyřešení 
souvisejících záležitostí:
a) část stavby na pozemku bezplatně užívá městská část 
Brno-Tuřany na základě dohody s Odborem správy ma-
jetku MMB jako zázemí pro pracovníky Odboru údržby 
a péče o veřejné prostranství MČ, v roce 2019 městská 
část do opravy části této stavby investovala cca 1,5 mil. 
Kč, v případě prodeje by městská část přišla o toto zá-
zemí bez náhrady;
b) pozemky při hlavním vstupu do areálu z ulice Pratec-
ká včetně vrátnice vlastní soukromí vlastníci (zejména 
AGRO Brno-Tuřany, a.s.), bez souhlasu těchto vlastní-
ků není zajištěn přístup k  pozemkům, které mají být 
předmětem prodeje, z  ulice Pratecká, zpřístupněním 
pozemků přes ulice Myslivecká a  Východní by došlo 
k neadekvátnímu dopravnímu zatížení této oblasti;
c) do prodeje byly zahrnuty i pozemky, které leží mimo 
zemědělský areál, na jehož části má v budoucnu vznik-
nout účelová komunikace, anebo které slouží jako 
parkoviště stavby na pozemku p.č. 209/2 v k.ú. Tuřany 
v soukromém vlastnictví;
d) v  roce 2012 vznikla na základě objednávky Odbo-
ru územního plánování a  rozvoje MMB územní studie 
dotčeného areálu, se kterou není předmětný prodej 
v souladu, zejména by v dotčeném areálu měla vznik-
nout komunikace, která bude přímo napojena na bu-
doucí obchvat Tuřan.
• požaduje realizovat navrženou změnu Brněnských 
komunikací, a.s., na organizaci dopravy v  MČ  – zo-
bousměrnění ulice Vyšehradské v celé délce, omezení 
parkování vozidel kategorie N1 pro dvě parkovací mís-
ta před domem Tuřanská 49; zrušit dvě parkovací místa 
při výjezdu z ulice Měšťanská na ulici Tuřanskou; stano-
vit zónu 30 km/hod. v  celé oblasti; omezit parkování 
vozidel kategorie N1 v celé oblasti v době od 19:00 do 
7:00 hodin.
• schvaluje záměr statutárního města Brna vykoupit 
soukromé pozemky v dostihovém areálu ve Dvorskách 
postupem dle Statutu města Brna, a  to za podmínky 
poskytnutí finančního transferu MČ statutárním měs-
tem Brnem.

Více na www.turany.cz

Fotovýstava Pod otevřeným nebem
1. červen by měl být oslavou především dětem, tento-
krát byl ale tento den významný dalším počinem z „díl-
ny“ naší MČ. Na základě nápadu našeho kulturního 
atašé jsme oslovili 4 místní amatérské fotografy a při-
pravili fotografickou výstavu „Pod otevřeným nebem“. 
V parku na Tuřanském náměstí jsme společně s autory, 
v  hojném počtu návštěvníků, zahájili tuto výstavu pří-
jemným setkáním a seznámením občanů s průběhem 
této jedinečné a letos první kulturní akce v naší městské 

části. Kdo nepřišel, má možnost si osvěžovat až do kon-
ce září procházky po okolí a nahlížet do světa viděného 
skrz hledáčky fotoaparátů.

Rozmístění fotografických panelů v městské části:
1. Tuřanské náměstí – u pošty
2. Tuřanské náměstí – park Legionářů
3. Parčík Moravská / Heřmánkova
4. Májový park
5. Parčík Glocova / Vyšehradská
6. Roh ulic Měšťanská / Tuřanská
7. Ivanovické náměstí
8. Vycházková trasa s alejí
9. Ulice Ledárenská
10. Workoutové hřiště U Potoka

Za kulturní komisi Lenka Smutná
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Mateřská škola U Lípy Svobody
I  přesto, že provoz mateřské školy byl během celého 
března přerušen, nikdo z nás rozhodně nezahálel! Paní 
učitelky stejně jako vloni připravovaly pro všechny děti 
nápady na různé hry, aktivity a  natáčely videa, jejichž 
odkazy přeposílaly rodičům prostřednictvím emailů. 
Děti tak mohly doma procvičovat podle videí rytmus, 
naučit se jarní básničku, tvořit, zpívat nebo plnit úkoly 
v  naskenovaných pracovních listech. Týden před Veli-
konocemi byly děti dokonce vyzvány ke zdolání speci-
ální úkolové stezky po Tuřanech. Maminky a tatínkové 
vytiskli z  přílohy emailu mapku a  hurá za pokladem! 
Komu se podařilo podle mapky najít a správně vyřešit 8 
úkolů, ten získal kód k otevření truhly uschované u naší 
školky a  radoval se z barevných velikonočních vajíček 
a něčeho na mls.
Pro děti plnící povinnou předškolní docházku byla navíc 
realizována distanční výuka zaměřená na celkový rozvoj 
osobnosti dětí. Rodiče si vyzkoušeli, jaké to je být učiteli 
a  inspirovali se, jak dohlížet u  dětí na správný úchop 
psací potřeby, jak postupovat při práci s pracovními lis-
ty nebo hovořit k různým tématům jako například jaro, 
včelí úl a Velikonoce. Tímto bychom chtěli moc podě-
kovat všem rodičům, kteří s  námi ochotně spolupra-
covali a  pomáhali dětem při plnění úkolů, které nám 
zpětnou vazbou zasílali. Děti nepřišly ani o  kroužek 
edukativně-stimulačních skupinek, jelikož paní učitelky 
Pavla a Verča jej dokázaly vyučovat on-line.
V půli dubna byl provoz MŠ částečně obnoven a děti 
se konečně dočkaly svých kamarádů. Ze všeho nejdříve 
se vrhly na výrobu zrcátek z  keramické hlíny, aby jimi 
potěšily své maminky k  svátku. Také kreslily obrázky, 
ze kterých vytvořily „Galerii na plotě“ a rozveselují tak 
okolí školky. Výborné zpestření programu pro nás při-

pravilo Vzdělávací centrum Smart Bricks, jehož lektoři 
s pomocí LEGO zaujali děti zábavnými a vzdělávacími 
aktivitami na celé dopoledne. Tak a  máme tu konec 
měsíce a s ním oblíbené čarodějnické dovádění! Vládní 
opatření nám sice nedovolila pořádání akce, jako jsme 
zvyklí, ale i  přesto jsme si tento den dopřáli opékání 
špekáčků a hrátky v kostýmech, alespoň v rámci každé 
třídy zvlášť.
Nyní už je školka plná všech dětí, které se radují, že mo-
hou navštěvovat také odpolední kroužky - keramiku, 
angličtinu, tanečky nebo zpívání. Neskutečně nás těší, 
že se nám podařilo na poslední chvíli uskutečnit školku 
v přírodě motivovanou Harry Pottrem. Počasí bylo celý 
týden skvělé a všichni si to náramně užili! V sobotu 1. 6. 
jste nás mohli vidět také na Dnu dětí v Tuřanech na sta-
novišti střílení z luku.
A  co nás čeká dál? Tak například třídní focení, výlety, 
rozloučení s předškoláky nebo spaní ve školce. A už se 
nemůžeme dočkat prázdninového provozu, až pozná-
me i děti z jiných školek.

Za kolektiv MŠ
Simona Klíčová
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Něco málo o Kácéčku

Kácéčko, neboli Kulturně společenské centrum Měst-
ské části Brno-Tuřany se nachází zde:
Otevřeno je každý čtvrtek od 11°° do 18°°hodin
Od roku 2008 je zde nainstalovaná stálá expozice o jed-
né ze čtyř obcí Městské části - Tuřanech, o její historii, 
zvycích a zajímavostech, která byla připravena k výročí 
800 let od první písemné zmínky o Tuřanech.
V  roce 2016 došlo k  rozšíření stálé expozice a  je zde 
k vidění historie a zvyky dalších tří obcí naší MČ – Brněn-
ských Ivanovic, Dvorsk a Holásek.
Momentálně je zde do července prodloužena výstava 
„BRNĚNSKÉ IVANOVICE 800“.

Za dobu, po kterou KC funguje, zde bylo uspořádáno 
přes čtyřicet výstav, na spoustu různých témat, od his-
torie přes řemesla až po třeba díla současných místních 
umělců.

Výborná spolupráce funguje s  Moravským zemským 
muzeem, které je vždy nápomocno zajímavými před-
měty k  výpůjčce. Exponáty ve stálých expozicích jsou 
také zapůjčené z Muzea Brněnska ve Šlapanicích, něco 
z Muzea města Brna.

Na některých výstavách jsme také spolupracovali, nebo 
přímo vystavovali i v jiných městech, např. Panna Maria 
Tuřanská v Rajhradě, Kroj dvojího lidu v Modřicích nebo 
Kroje Brněnska na zámku ve Slavkově u Brna.

Většinu výstav připravuje sdružení

který oslovuje i „externí“ dodavatele nápadů.
Často vzpomínám na spolupracovníky, kteří již bohužel 
nejsou mezi námi, a velice mě těší každá nabídka po-
moci od současníků, ať už nápadem na výstavu, nebo 
přímo konkrétní prací. Je to vše práce dobrovolná, za-
darmo a ve volném čase.
Budeme se těšit, že se v Kácéčku zastavíte, zanecháte 
nám třeba nějaký vzkaz a budete získávat i ostatní spo-
luobčany, aby se také přišli na mapování života v našem 
okolí podívat. Děkujeme
.

Ivana Kolečková

Něco málo o „Kácéčku“ 
Kácéčko, neboli Kulturně společenské centrum Městské části Brno -Tuřany se nachází zde: 

 

 

 

Otevřeno je  každý čtvrtek od 11°° do 18°°h. 

Od roku 2008 je zde nainstalovaná stálá expozice o 
jedné ze čtyř obcí Městské části -Tuřanech, o jejich 

historii, zvycích a zajímavostech, která byla připravena 
k výročí 800. let od první písemné zmínky  o Tuřanech . 

V roce 2016 došlo k rozšíření stálé expozice a je zde 
k vidění historie a zvyky dalších tří obcí naší MČ – 

Brněnských Ivanovic, Dvorsk a Holásek. 

Momentálně je zde do července prodloužena výstava 
„BRNĚNSKÉ IVANOVICE 800 „ 

Za dobu, po kterou KC funguje, zde bylo uspořádáno přes 
čtyřicet výstav, na spoustu různých témat, od historie, přes 

řemesla až po třeba díla  současných  místních  umělců. 

Výborná spolupráce funguje s Moravským zemským 
muzeem, které je vždy nápomocno zajímavými předměty 

k výpůjčce.  Exponáty ve stálých expozicích jsou také 
zapůjčené z Muzea Brněnska ve Šlapanicích, něco z Muzea 

města Brna. 

Na některých výstavách jsme také spolupracovali, nebo 
přímo vystavoval i  i v jiných městech, např. Panna Maria 
Tuřanská v Rajhradě, Kroj dvojího lidu v Modřicích ,nebo 

Kroje Brněnska na zámku ve Slavkově u Brna. 

Většinu výstav připravuje sdružení 

 

který oslovuje i „externí“ dodavatele nápadů. 

Často vzpomínám na spolupracovníky, kteří již 
bohužel nejsou mezi námi, a velice mě těší každá 
nabídka pomoci od současníků, ať už nápadem na 

výstavu, nebo přímo konkrétní prací. Je to vše 
práce dobrovolná, zadarmo a ve volném čase. 

Budeme se těšit, že se v Kácéčku zastavíte, 
zanecháte nám třeba nějaký vzkaz a budete 

získávat i ostatní spoluobčany, aby se také přišli na  
mapování života v našem okolí podívat. Děkujeme. 

Ivana Kolečková 
Na podzim 2021 připravujeme výstavu o rodině ŠŤASTNÝCH,  z kraje 

r. 2022 LUDVÍK KREJČÍ, a na jaro 2022 něco o léčivých rostlinách a 
stromech – PLEVEL nebo BYLINKA. 

Na podzim 2021 připravujeme výstavu o rodině ŠŤAST-
NÝCH, z kraje r. 2022 LUDVÍK KREJČÍ a na jaro 2022 něco 
o léčivých rostlinách a stromech – PLEVEL nebo BYLINKA.
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Den dětí 2021 v Tuřanech

V sobotu 5. 6. se v areálu Sokolovny konal Dětský den; 
po dlouhé době se konečně takováhle akce mohla pro 
děti uspořádat. A takhle to tam vypadalo:
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad

Datum jednání komise, která se bude zabývat zpraco-
váním studie a projektové dokumentace multifunkční-
ho domu, jak jsme o tom informovali v minulém vydání 
Listů, nebylo v době uzávěrky Listů stále ještě známo.
Zhotovitel projektové dokumentace ve studii prově-
ří optimální využití pozemku v  souladu s  Regulačním 
plánem (RP) a stanoví v multifunkčním domě konečný 
počet bytových jednotek. Ke zpracování studie a pro-
jektové dokumentace bude přizván i  starosta MČ 
Brno-Tuřany.

Ve dnech 21. a 22. června 2021 proběhnou na brněn-
ském výstavišti veřejná projednání Upraveného návrhu 
nového územního plánu.
Upravený návrh nového územního plánu je zveřejněn 
na webových stránkách:
https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/
podstatne-upraveny-navrh/.
V  tomto upraveném návrhu není v  lokalitě Vinohrad 
zmíněn RP. Budeme proto zjišťovat, zda RP není s Územ-
ním plánem v  nějakém rozporu, což by jeho platnost 
mohlo ohrozit.

Lokalita U Potoka

V  posledních měsících probíhají jednání zástupců zú-
častněných subjektů, tj. obou investorů (firma Komfort 
a Magistrát města Brna), příslušných odborů Magistrátu 
města Brna, projektantů a zástupců MČ Brno-Tuřany.
V současné době probíhá výběr projektanta na projek-
tovou dokumentaci pro stavební řízení na technickou 
a dopravní infrastrukturu, je projednáváno členění pro-
jektu jak z hlediska realizace, tak i z hlediska rozpočtu. 
S  tím souvisí otázka participace investorů na realizaci 
jednotlivých částí projektu, koordinace jejich činností 
a zpracování plánu organizace výstavby. Předpokládá-
me, že do příštího vydání Listů již budeme znát i návrh 
reálného harmonogramu výstavby.

Holásecká jezera – revitalizace

Příslušné odbory Magistrátu města Brna zvažují mož-
nosti a  hledají cesty jak financovat realizaci projektu 
„Revitalizace Holáseckých jezer“. Jde o  dlouhodobá 
a složitá jednání. Na podzim snad budeme moci podat 
konkrétnější informace.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Noc kostelů na Královce

Pokaždé, když jedeme do města, jedeme kolem. Někdy 
si jí všimneme, někdy ji mineme bez povšimnutí. Mám 
na mysli nenápadnou kapličku sv. Jana Nepomuckého 
na Královce, která  – zásluhou našeho farníka p. Jana 
Langa z Holásek - „vstala z popela“ před 22 roky. Nedo-
kážeme si představit, kolik starostí, práce a financí stála 
jení obnova. Jen díky úporné snaze, pracovnímu nasa-
zení a  zejména četným sponzorským darům tak byla 
obnovena jedna z původních 14 kapliček, které stály na 
jedné ze dvou poutních cest z Brna do poutního koste-
la Zvěstování P. Marie v tehdy známých Tuřanech.

Letos, při 300. výročí blahořečení tohoto světce, sem 
vykonala v neděli 16. května svoji pouť komárovská far-
nost. Při ní už zval pakát na Noc kostelů. Pro těch několik 
tuřanských farníků, kteří ji při této příležitosti navštěvují, 
je pokaždé připravena nějaká novinka. Tak tomu bylo 
také letos. Venkovní část je nově nalíčená, vnitřek nově 
vymalovaný, zrestaurované vstupní dveře. Na venkovní 
zdi, vpravo od dveří, zbrusu nová červenobílá tabulka 
s  číslem 1 a  nápisem „Ulice sv. Jana Nepomuckého“. 
Zajímavá je i změna interiéru kaple.

V  Holáskách, na konci ulice Javorové, stával topol, 
který hrozil pádem do kolejiště železniční trati Brno – 
Chrlice. Strom byl z  bezpečnostních důvodů poká-
cen a  kmen o  průměru asi 1 metr ležel poblíž trati. 
Z  tohoto kmene nechal pan Lang uříznout dvě kola, 
ze kterých následně vyrobil dva obdélníky v podobě 
otevřených knih. Pravá kniha představuje desky De-
satera, uprostřed levé je vyfrézovaný a pozlacený kříž 
s relikviářem, ve kterém je uložena tříska dřeva z kříže, 
na kterém zemřel Kristus (na reklikviáři je vatikánská 
pečeť, potvrzující pravost ostatků).

Letošní rok byl, z hlediska návštěvnosti v době korona-
viru, průměrný s  účastí 41 osob. Návštěva kaple byla 
i  cílem brněnským biskupstvím organizované skupin-
ky cykloturistů, kteří pak pokračovali do Rajhradu (Tu-
řany asi neměli v  itineráři cesty). Každý z  návštěvníků 
si mohl zakoupit pohlednici s  obrázkem původního 
mlýna a mostku přes mlýnský náhon, medailku, či jiný 
obrázek. Nechybělo ani dobré občerstvení v  podobě 
vynikajících koláčků s tvarohem, mákem, ořechy nebo 
povidlím. Bylo i  dobré vínko, nealko nápoje a  pro ty, 
co se bojí kovidu i nějaký ten „dezinfekční“ prostředek.
Návštvníci měli hodně dotazů, na které organizátor tr-
pělivě a se zanícením odpovídal. Snad se napřesrok na-
jdou i další častníci z naší farnosti.

FraM
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Měšťanská patřila TROOPERŮM
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, jak 
fungujeme během pandemie koronaviru. Ten už je ale 
v  posledních měsících a  týdnech na ústupu, a  tak se 
TROOPEŘI v  květnu mohli setkat na venkovních hřiš-
tích. Bylo to jiné, než na co jsme všichni zvyklí, ale vidět 
se po delší době, držet v  ruce florbalku a honit se za 
děravým míčkem mělo cenu zlata. Umělou trávu na hři-
šti u ZŠ Měšťanská jsme zaplavili našimi zelenými dresy.
Zanedlouho po venkovním trénování jsme byli vpuš-
těni do hal a nyní už můžeme trénovat skoro tak jako 
dříve. S  tímto rozvolňováním souvisí i  to, že si v  červ-
nu zahrajeme brněnský turnaj Open Game. Po dlouhé 
době tak změříme síly se soupeři z různých koutů. V mi-
nulém roce jsme si odvezli medaile ve více kategoriích, 
takže doufáme, že to tak bude i letos. Držte palce.

• O prázdninách na TROOPERS Kemp
Přes léto se bežně moc netrénuje. Naši muži mají na-
příklad celý červenec volno. Děti však mají možnost 
užít si florbal i v červenci, a  to na TROOPERS Kempu. 

Nevyhovuje vám červenec? Žádný problém, druhý tur-
nus je v srpnu. Pro více informací se podívejte na naše 
webové stránky troopers.cz/kempy. Loňský premiérový 
ročník se moc vyvedl a pro tento rok máme ještě spous-
tu vychytávek.
• A co po prázdninách?
Opálení a plní energie se všichni vracíme do hal. Sdě-
lujeme si zážitky a především objevujeme, kdo je mezi 
námi nový. Září je totiž spojeno s  nábory do TROO-
PERS. Chceš hrát nejpopulárnější halový sport v České 
republice? Láká tě zkusit florbal pod vedením profesi-
onálních trenérů se zkušeností z nejvyšší české florba-
lové ligy? Pokud jsi na obě otázky odpověděl kladně, 
těšíme se na tebe.

SPORT

Dluhy mají řešení

Začněme příběhem…
Slečna Petra se zamilovala. Její nový partner Jan pů-
sobil solidně, zval ji na večeře, kupoval jí dárky. Začali 
plánovat společnou budoucnost a v ten moment ji pan 
Jan požádal o půjčení peněz na nákup pozemku. Petra 
pocházela z chudé rodiny, svoje peníze neměla a tak se 
rozhodla pro půjčku u banky. Jan s penězi ovšem zmizel 
a Petře zůstaly dluhy. Se svým platem nezvládala splácet 
půjčky a proto věc řešila tím, že si půjčovala další pení-
ze u nebankovních společností. Ovšem úroky rostly ta-
kovou měrou, že se dostala do dluhové spirály a vůbec 
nevěděla kudy kam. Z původní 200tisicové půjčky se její 
dluhy kvůli úrokům vyšplhaly k milionu korun. Zdánlivě 
bezvýchodná situace.
Řešení se našlo. Petra se obrátila na společnost, která jí 
sepsala návrh na oddlužení, tzv. insolvenci.
Insolvence je určena pouze pro fyzické a  právnické 

osoby, které nejsou ze zákona považovány za podnika-
tele a nemají dluhy z podnikání. Základní podmínkou 
vstupu do oddlužení je, že má dlužník pohledávky ale-
spoň u dvou a více věřitelů a je jasné, že své dluhy není 
schopný po delší dobu splácet. Dále musí mít dlužník 
pravidelný příjem, ze kterého může v  insolvenci splá-
cet (mzdu, důchod, dar apod.). Je třeba sepsat a podat 
návrh na povolení oddlužení, o kterém rozhoduje vždy 
krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště či síd-
lo. Pokud soud oddlužení povolí, určí, jakým způsobem 
bude provedeno. V  úvahu přicházejí dvě varianty: a) 
prodat vše, co je majetkem ve chvíli, kdy soud o  od-
dlužení rozhoduje, nebo b) splátkový kalendář – tento 
způsob dovoluje uhradit část dluhů během následují-
cích pěti let. Soud také určí insolvenčního správce, kte-
rý bude proces oddlužení vést a podle potřeby by měl 
umět i poradit.
Zákon počítá s dvěmi variantami oddlužení. Lidé, kteří 
budou schopni zaplatit do 3 let alespoň 60 % dluhů, 

OSTATNÍ
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mohou insolvenční řízení zdárně ukončit již po 3 letech. 
Lidé, kteří budou schopni zaplatit do 5 let alespoň 30 
% dluhů, budou oddluženi. U těch, kteří uhradí méně, 
bude soud zkoumat, zda vynaložili veškerou snahu 
(např. snažili se zajistit si příjem prací apod.) a pokud 
zjistí, že se snažili dostatečně, oddluží je také.
V Brně existuje několik akreditovaných organizací, kte-
ré vám zdarma poradí, zda právě pro vás je oddlužení 
vhodné a  pomohou vám sepsat návrh na oddlužení. 
Jedná se o tyto organizace a konkrétní lidi:
Diecézní Charita Brno, Bc. Jan Dvořáček, dluhový po-
radce, 736 523 685, jan.dvoracek@brno.charita.cz
IQ Roma Servis, Silvie Elsnerová, 774 898 817, silvie.el-
snerova@iqrs.cz
DROM, Mgr. Barbora Karásková, 703 468 648, barbora.
karaskova@drom.cz
Podané ruce, Mgr. Alžběta Stromšíková, 773 770 885, 
stromsikova@podaneruce.cz
Tyto příspěvkové a  neziskové organizace klientům 
s dluhy pomáhají mnoho let a podařilo se jim pomoci 
i ve zdánlivě neřešitelných situacích.
Nebojte se požádat o pomoc, cesta z dluhů může být 
snazší, než se na první pohled zdá.

Marie Jílková, zastupitelka MČ Brno-střed

Univerzita třetího věku MU neztrácí 
dech

Již nyní se těšíme na akademický rok 2021/2022, kte-
rý zahájíme v říjnu, a na který jsme se připravili několik 
dlouhodobých kurzů. Je možné přihlásit se například 
do tříletého cyklu Všeobecně zaměřeného kurzu, jenž 
je pro svůj multioborový charakter připravován ve spo-
lupráci se všemi fakultami MU a  skvěle se hodí pro 
zájemce o všeobecný přehled. Kurz je zakončen slav-
nostní promocí, během níž posluchači obdrží osvědče-
ní o absolvování kurzu.
Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s názvem 
Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického 
vysvětlení, jehož první ročník letos otvíráme. Tématem 
budou umělecká díla od raného novověku po sou-
časnost v  oblastech architektury, sochařství, malířství 
a  užitého umění. Kurz navazuje na úspěšné cykly ve 
spolupráci se Seminářem dějin umění a po třech letech 
je taktéž zakončen slavnostní promocí. Nabízíme ale 
také jednoleté kurzy, mezi které patří Kulturní dědictví 
a památkové péče na Moravě, jejž pořádáme ve spo-
lupráci s Národním památkovým ústavem, a také kurz 
Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.
Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v období od 
října do května. Pro ty z Vás, jež se přihlásí do některého 
z  výše uvedených dlouhodobých kurzů, čeká během 
akademického roku i široký výběr kurzů krátkodobých 
s nejrůznější tematikou, jmenujme například kurzy ast-
ronomie, genealogie, kybernetické bezpečnosti nebo 

o Jižní Americe a mnoho dalších. Nudit se u nás tedy 
rozhodně nebudete!
Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit je nutné 
pouze jednorázové zápisné, které pro celý akademic-
ký rok činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu budeme přijímat 
od 1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování naleznete 
na webových stránkách www.u3v.muni.cz, kde v brzké 
době upřesníme, zda bude přihlašování, a  i  samotná 
výuka, probíhat prezenční či elektronickou formou.

Kolektiv U3V

SAKO informuje
Brno letos nezdražilo poplatek za komunální odpad 
a  poplatek ve stejné výši bude prosazovat i  pro rok 
2022. Mnoho dalších obcí bude ke zdražování nutit 
neustále se zvyšující poplatek za ukládání odpadu na 
skládky - z 500 Kč naroste skoro na dva tisíce.
My ovšem máme ohromnou výhodu v tom, že prakticky 
neskládkujeme, tudíž růst poplatku za skládkování se 
nás netýká. Brno všechen svůj komunální odpad, díky 
vlastnímu zařízení na energetické využívání odpadu, 
které je na Moravě jediné, upotřebí na tepelnou a elek-
trickou energii pro své obyvatele.
Kromě toho v  městě máme k  dispozici i  další klíčová 
zařízení, které odpadu předcházejí, či jej zužitkovávají. 
Zejména: na poměry ČR velmi hustou síť sběrných stře-
disek; zavedený systém ReUse a ReNab pro recyklaci 
vybavení domácností; velmi využívanou dotřiďovací lin-
ku pro papír a plast; kompostárnu napojenou na sběr 
boioodpadu; a v plánu je také městská bioplynová sta-
nice pro zužitkování gastroodpadu.
Brněnské zařízení na energetické využívání odpadu 
v areálu SAKO Brno je jedním ze čtyř podobných za-
řízení v  republice. Pokrývá jednu třetinu spotřeby te-
pelné energie a  teplé vody města Brna. V  roce 2020 
vyrobilo z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu gigajoulů 
tepla a 65 tisíc megawatthodin elektrické energie. Do-
třiďovací linkou prošlo 6 400 tun papíru a  4 100 tun 
plastu. Tato technologie dokázala také separovat téměř 
4 100 tun železa a 511 tun neželezných kovů.
 
Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti 
šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneuma-
tiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik 
s  diskem, tak i  bez disku. Doposud bylo možné ode-
vzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích 
a služba byla zpoplatněna částkou 55 Kč za pneumatiku 
s diskem a 30 Kč za pneumatiku bez disku.
V  naší MČ můžete zdarma odevzdat pneumatiky ve 
sběrném středisku odpadu na Malínské i Sladovnické.
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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 30.  8.  2021. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a  stylisticky upravit. Za věcnou 
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Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.

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

Přivýdělek z domova přes PC a. tel. Vhodné pro ženy na MD. Tel. 720 220 688

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

POKLADNÍ/PRODAVAČE

HLEDÁME
PRO PENNY ÚJEZD U BRNA

OD 32 000 Kč DO 33 800 Kč

OD 26 200 Kč DO 27 900 Kč

Máte zájem? 
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018 
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

40 H/TÝDEN

40 H/TÝDEN

Nakupujte hezky česky

Naše PENNY teď může být i vaše PENNY!
Připojte se.
V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie




