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Ze starostova šuplíku

Rok utekl jako voda a  naděje na „normální“ 
život se znovu rozplývá v různých protiepide-
mických opatřeních. Opět stojíme před roz-
hodnutím, jak to bude s  kulturními akcemi, 
zda uspořádáme obecní ples, besedy s  ob-
čany apod. Mezi další nepříznivé vlivy, které 
ovlivňují práci radnice a přípravu investic pro 
příští rok, jsou rostoucí ceny energií, staveb-
ních materiálů a  nedostatek kvalitních pro-
jektantů. Přesto vše se snažíme s podobnými 
nástrahami vypořádat ke spokojenosti obča-
nů naší městské části.
Pro příští rok připravujeme řadu projektů. Tím 
nejvýznamnějším je rekonstrukce sociálních 
zařízení ve dvou patrech základní školy Měš-
ťanská. Na tuto akci se nám podařilo zajistit 
dotaci ve výši 6.000.000 Kč z  rozpočtu měs-
ta Brna. Celá rekonstrukce se musí zvládnout 
během letních prázdnin a přispěje k lepšímu 
komfortu našich dětí na základní škole.
V plánu máme také pokračovat v rekonstruk-
cích dětských hřišť. V roce 2022 se „pustíme“ 
do hřiště U Potoka v Holáskách, které tak do-

stane přírodní podobu již realizovaných hřišť 
na ulicích Moravská a Malínská.
Po opravě Napoleonských schodů a  střechy 
kaple v Brněnských Ivanovicích je na jaro při-
pravena oprava fasády kaple. Zdánlivě jed-
noduchá záležitost je dozorována památkáři, 
kteří se ještě budou vyjadřovat k navrženému 
provedení. Doufejme, že to nebude zname-
nat prodloužení termínu realizace samotné 
opravy.
Opravě průčelí se nevyhne ani budova radnice. 
Již delší dobu se z  ní uvolňují kousky betonu 
a fasády. Vzhledem k frekventovanému pohybu 
osob v její blízkosti se jedná o akci potřebnou 
i z pohledu zajištění bezpečnosti občanů.
V celé městské části již dosluhuje orientační 
systém na sloupech veřejného osvětlení. Ná-
pisy jsou vybledlé a nečitelné. Kromě vlastní 
renovace stávajících směrovek bude orien-
tační systém doplněn i o řadu nových.
Pro příští rok jsme tradičně zažádali Brněnské 
komunikace o  další opravy chodníků v  naší 
MČ. O tom, které to nakonec budou, bohužel 
nerozhodujeme, nyní čekáme na vyrozumění, 
jak bude s našimi požadavky naloženo.
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Technické sítě Brno připravují pro příští rok vybudová-
ní nového veřejného osvětlení k  Balbínovu pramenu. 
Zlepší se tak bezpečnost chodců v blízkosti pramene.
Město Brno připravuje projektovou dokumentaci domu 
s pečovatelskou službou a budovy nové mateřské ško-
ly v Holáskách. Zúčastňujeme se všech jednání a zatím 
vzhledem ke složitosti projektu nepředpokládáme za-
hájení stavební činnosti dříve než v roce 2023.
I  my chystáme řadu projektových dokumentací pro 
investice v  následujících letech. Jsou mezi nimi např. 
parkoviště u sportovní haly, rekonstrukce rozvodů v zá-
kladní škole Dvorecká, tělocvična pro základní školu 
Požární, revitalizace Ivanovického náměstí, účelová ko-
munikace U Lípy Svobody a další. Na další stupeň pro-
jektové dokumentace pro stavbu nového zdravotního 
střediska a pošty jsme z rozpočtu města Brna obdrželi 
dotaci ve výši 3.000.000 Kč
Na závěr bych vám rád popřál krásné vánoční svátky, 
pohodu v kruhu blízkých a přátel a těším se na setkání 
s vámi v roce 2022.

Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 77. schůzi dne 13. 9. 2021:
- schválila smlouvu o vystoupení skupiny Fleret na Slav-
nostech tuřanského zelí dne 10. 9. 2022,
- bere na vědomí zadávací dokumentaci s výzvou na ve-
řejnou zakázku „Sadové úpravy a herní hřiště v Lesíčku“ 
a jmenovala členy hodnotící komise:
Ing. Martin Chvátal, PhDr. Hana Dombrovská, Ing. Jiří 
Protivínský, PhD., Bc. Michal Krátký, Ing. Lucie Fortelná,
- nesouhlasila s kácením borovice černé rostoucí na po-
zemku p. č. 490 v k.ú. Tuřany,
- souhlasila s  kácením dřevin (převážně trnovník akát 
a  podrostových jehličnanů o  průměru kmínku do 10 
cm, za účelem revitalizace Lesíčku) v lokalitě Lesíček,
- schválila dohodu o vzájemném postupu při vybudo-
vání a správě účelové komunikace se společností DU-
FONEV R.C., a.s., a to na částech pozemků p.č. 3500/1, 
3501/1, 3533, 3534/4, 3548/4 a 4822 v k.ú. Tuřany.

Rada na 78. schůzi dne 4. 10. 2021:
- schválila podání žádosti o bezúplatný převod majet-
ku  – terminálu MATRA PEGAS 2. generace a uzavření 
smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republi-
ky na 2 ks radiostanice vozidlové HT6991 DC Matra a 2 
ks sady montážní vozidlové, a to s Českou republikou – 
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje,
- schválila provedení aktualizace pasportu dopravního 
značení pro blokové čistění místních komunikací a Zá-
KoSu na rok 2022 společností SIGNEX, spol. s r.o., Hol-
zova 138, Brno, za cenu 13.915 Kč,
- souhlasila s umístěním staveb na pozemku p.č. 4765 

v  k.ú. Tuřany dle projektové dokumentace, které mají 
sloužit jako „Areál pro vzdělávání dětí“.

Rada na 79. schůzi dne 11. 10. 2021:
- souhlasila s  kácením suchého stromu jedle ojíněné 
rostoucí v parčíku n ul. Vyšehradská,
- doporučila Zastupitelstvu požadovat doplnit do čl. 
7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna o  stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství města Brna povinnost pověřené svozové 
společnosti informovat příslušnou městskou část v pří-
padě neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti komunikace, 
kdy nebude možné realizovat svoz směsného komu-
nálního odpadu ze svozových stanovišť,
- souhlasila v souvislosti s připravovanou stavbou nové 
klubovny v  rámci PaRo s vyjmutím části pozemku p.č. 
3830 v k.ú. Tuřany z původní nájemní smlouvy a souhla-
sila s nájmem této části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany 
o výměře 786 m2 spolku Junák – český skaut, středisko 
Řehoře Mendla Brno, z.s., za účelem využití jako zahra-
dy pro skauty,
- souhlasila s návrhem trasování Svatojakubské cesty na 
území města Brna, která částečně zasahuje do k.ú. Br-
něnské Ivanovice a k.ú. Holásky, a s umístěním značení,
- schválila společnou nabídku KULA s.r.o. a Tůma servis 
s.r.o., na realizaci části veřejné zakázky „Sadové úpravy 
v Lesíčku“ za cenu 699.946 Kč,
- schválil nabídku S.O.S. - DEKORACE s.r.o., na realizaci 
části veřejné zakázky „Herní hřiště v  Lesíčku“ za cenu 
884.734 Kč.

Rada na 80. schůzi dne 25. 10. 2021:
- vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol 
zřízených městskou částí Brno-Tuřany v  období vá-
nočních prázdnin,
- schvaluje poskytnutí individuální dotace Nábožen-
ské obci Církve československé husitské v  Brně-Tu-
řanech na nákup interiérových řetízkových rolet do 
Husova sboru ve výši 20.000 Kč,
- požádá JUDr. Jiřího Olivu, náměstka primátorky 
města Brna, o poskytnutí aktuální studie výstavby no-
vého polyfunkčního domu V Aleji v Brně-Holáskách, 
a  pověřuje starostu jednáním o  organizaci veřejné 
prezentace studie občanům,
- souhlasila s uzavřením smlouvy na dodávku elektři-
ny z rozvodu Technických sítí Brno pro vánoční osvět-
lení za částku 3.221,99 Kč bez DPH,
- souhlasila s  umístěním sídla nově vznikajícího po-
bočného spolku Českého zahrádkářského svazu z.s., 
a to v budově radnice na adrese Tuřanského náměstí 
1,
- schválila uzavření smlouvy na vystoupení Big Band 
MDK Sokolov na XXIX. Společenském plese dne 
28. 1. 2022.

Rada na 81. schůzi dne 8. 11. 2021:
- schválila poskytnutí individuální dotace Nábožen-
ské obci Církve československé husitské v  Brně-Tu-
řanech na výdaje spojené s  koncertem cimbálové 
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muziky Vonica a  dětí ze základní školy Měšťanská 
v Husově sboru ve výši 5.000 Kč,
- souhlasila s  provedením zpevnění účelové komuni-
kace na pozemku p.č. 1191 v k.ú. Brněnské Ivanovice 
za hranici současného vjezdu do areálu společnosti 
SASTA CZ, a.s., s tím, že údržbu zpevněné části účelové 
komunikace bude provádět městská část Brno-Tuřany, 
a souhlasila s navrhovaným odvedením dešťových vod 
pomocí liniových žlabů do jednotné kanalizace,
- schválila cenovou nabídku na provádění zimní údržby 
komunikací u sportovní haly na ul. Měšťanská za celko-
vou cenu za zimní období 2021/2022 (4 měsíce) ve výši 
31.460 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Oprava 
polní cesty u radaru“ za cenu 102.852 Kč.

Zastupitelstvo na 18. zasedání dne 2. 9. 2021:
- Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí vý-
sledky hospodaření městské části Brno-Tuřany za ob-
dobí 1-6/2021.
- Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje střednědobý 
výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 
2023 - 2027,
- Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany bere na vědomí podá-
ní žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky ve výši skutečných výdajů za období 
od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 za odbornou přípravu, za 
uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní 
obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy nein-
vestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky. 2 a pro JSDH 
Brno-Brněnské Ivanovice
- Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí s  návrhem 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 
o místních poplatcích,
- Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany souhlasí se stávajícím 
zněním obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se 
stanoví spádové obvody základních škol.

Zastupitelstvo na 19. zasedání dne 21. 10. 2021:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části 
Brno-Tuřany za období 1-9/2021,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna,
- požaduje doplnit do čl. 7 odst. 3 obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna o  stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství města Brna po-
vinnost pověřené svozové společnosti informovat pří-
slušnou městskou část v případě neprůjezdnosti nebo 
nesjízdnosti komunikace, kdy nebude možné realizovat 
svoz směsného komunálního odpadu ze svozových sta-
novišť, a  souhlasí se zbylým obsahem návrhu obecně 
závazné vyhlášky.

Provozní doba na ÚMČ na konci roku
Z důvodu účetního uzavření roku 2021 a čerpání

zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ Brno-Tuřany
bude v období 23. 12 – 31. 12. 2021

zajištěn pouze omezený provoz úřadu:

Čtvrtek  23. 12. 2021 podatelna 8 – 12 h
Pondělí  27. 12. 2021 podatelna 8 – 12 h
Středa  29. 12. 2021 podatelna 8 – 12 h

Stavební činnost radnice v covidovém 
roce 2021

Vážení spoluobčané! Právě končící rok 2021 byl pro 
nás všechny rokem, kdy veškeré dění bylo ovlivněno 
pandemií Covidu-19. Několik plánovaných akcí naší 
radnice doznalo posunu v čase, ale mnohé věci se nám 
podařilo realizovat.

Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, k závěru se chýlí nej-
významnější akce v naší městské části, a to výstavba ka-
nalizace ve Dvorskách spojená s opravami komunikací 
a  chodníků. V  současné době je v  podstatě výstavba 
hlavních kanalizačních řadů dokončena a hlavně již byly 
zprůjezdněny všechny hlavní silniční komunikace. Rov-
něž je hotova i další významná investice, a to kompletní 
výměna veřejného osvětlení a  rekonstrukce rozvodů 
sítě nízkého napětí, kdy byly rozvody elektro vedené 
vzduchem nahrazeny novými podzemními kabely.

Po kolaudaci hlavních kanalizačních řadů, která se 
předpokládá do konce února roku 2022, začne napo-
jování jednotlivých kanalizačních přípojek splaškové 
a  dešťové kanalizace jednotlivých nemovitostí. V  sou-
časné době je již dokončena i část chodníků. Vzhledem 
k  nedostatku všech stavebních materiálů a  k  přichá-
zejícímu zimnímu období budou zbylé chodníky nyní 
pouze provizorně opraveny stávající dlažbou s tím, že 
definitivní oprava bude provedena v jarních měsících. 
V této době bude rovněž vybudován nový přechod pro 
chodce u  mateřské školy včetně nové zastávky MHD. 
Po úplném dokončení stavebních prací budou rovněž 
opraveny stávající polní cesty, které byly poškozeny sta-
vební činností.

Další akce ve Dvorskách, které se podařilo letos dokon-
čit, jsou klubovna pro maminky s dětmi v budově školky 
a nové dětské hřiště naproti školce. Chybí zde ještě do-
sadit stromy a dobudovat přechod pro chodce. Obojí 
by mělo být realizováno na začátku příštího roku.
Pokračují přípravné projektové práce na vybudování 
nového polyfunkčního objektu v místě současné pošty 
a pekárny. Na jaře příštího roku bude dokončena pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení a budou 
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následovat práce na prováděcí dokumentaci a  doku-
mentaci pro výběr zhotovitele. Před zahájením vlastních 
prací na novém polyfunkčním objektu (kromě zdravot-
ního střediska zde bude pošta a  prodejna pečiva) je 
nutné provést stavební úpravy v  budově současného 
zdravotního střediska na Holásecké pro provizorní do-
časné přemístění pošty tak, aby byly zachovány tyto 
služby po celou dobu výstavby.

Další realizovanou akcí byla první etapa rekonstrukce 
zdravotně technických instalací a sociálního zázemí v bu-
dově základní školy Měšťanská v rozsahu cca 4 miliónů 
Kč. Na  příští rok se nám podařilo zajistit finanční pro-
středky na druhou etapu za cca 7 miliónů Kč na komplet-
ní rekonstrukci sociálek ve dvou patrech školy, která by 
měla proběhnout o letních prázdninách. V příštím roce 
vypíšeme nové výběrové řízení na projektovou doku-
mentaci na výstavbu malé tělocvičny pro žáky na Požární, 
protože námi vybraný projektant od smlouvy odstoupil.
Ve sportovní hale se podařilo během prázdnin pro-
vést výměnu nehospodárného a nepraktického výboj-
kového osvětlení za nové úspornější ledkové. Úspora 
elektrické energie se obzvláště v dnešní době projeví 
na rychlé návratnosti této investice, nemluvě o vyšším 
komfortu a lepší kvalitě nového osvětlení. Pro příští rok 
chystáme zlepšit zázemí haly vybudováním malého 
bufetu pro sportovce a návštěvníky haly. Ve spoluprá-
ci se sportovními kluby pokračujeme rovněž v přípravě 
projektu na celkovou rekonstrukci celého sportovního 
areálu Karkulínova.

V oblasti oprav komunikací jsme slibovali opravu úče-
lové komunikace na ulici Východní a rovněž opravu ně-
kolika dalších polních cest. Několik polních cest bylo 
opraveno, ale oprava ulice Východní se nám přesunu-
la na jaro 2022. Zde jsme také bohužel museli soutě-
žit stavební práce podruhé, když námi vybraná firma 
vzhledem k situaci ve stavebnictví a růstu cen nakonec 
smlouvu nepodepsala. Nově vybraná firma z  kapacit-
ních důvodů provede práce na jaře po zimní sezóně. 
Nadále pokračujeme ve výkupech pozemků pod ob-
chvatem Tuřan.

V oblasti životního prostředí ještě letos zahájíme práce 
na revitalizaci „Lesíčka“ a obnovu „ÚSESŮ“.
O tom, jaké další investiční akce chystáme na příští rok, 
vás informuje starosta v samostatném článku.

Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál příjemné pro-
žití vánočních svátků a  do příštího roku hodně zdraví 
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Miroslav Dorazil, místostarosta

Vítání nových občánků
V  sobotu 16.  10.  2021 ožila zasedací síň naší radnice 
přítomností malých oslavenců, jejich rodičů a  dalších 
hostů. Přivítal je pan Radomír Vondra, starosta Městské 
části Brno-Tuřany. Přivítány byly tyto děti:

Josef Svoboda, Alžběta Harwotová, Antonín 
Svoboda, Jonáš Kopr, Nela Bočková, Marek Zeman, 
Nikola Jevočinová, Jaroslav Kročil, Rozálie Vařeková, 
Amálie Vařeková, Petr Zablatzký, Phillip Guilleminot, 
Matyáš Zaplatil, Johanka Valentová, Matyáš Kolegar, 
Daniel Mik.

Slavnostní program tradičně zpestřily děti z  mateřské 
školy U Lípy Svobody. Dík za příjemný průběh této akce 
patří také učitelkám mateřských škol a členkám sociální 
komise.

Petra Goldová, matrikářka
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Mateřská škola U Lípy Svobody

Nový školní rok 2021/2022 je v plném proudu! Hned 
z  počátku školního roku čekal děti náročný úkol, a  to 
nacvičování tanečního představení „Tuřany“, které bylo 
na motivy známého seriálu Papírový dům. Vystoupení 
proběhlo 11. září na Slavnostech tuřanského zelí a děti 
jej zvládly na jedničku. Ani paní učitelky nezahálely  – 
i ony si připravily originální vystoupení z westernového 
prostředí, které sklidilo velký úspěch.
Dále se naše mateřská škola zúčastnila Vítání občán-
ků, které proběhlo na radnici v sobotu 16. října. Naše 
děti přivítaly tuřanská miminka připravenou písničkou 
a básničkou.

Další, již tradiční podzimní akcí u nás, je „BUBU DEN“, 
který se každoročně koná na zahradě školky. Letos 
byl z  důvodu velké nemocnosti dětí odložen až na 
středu 20. října. Počasí nám přálo, podzimní sluníčko 
svítilo celé odpoledne, takže účast byla veliká. Naše 
zahrada se proměnila v rej čarodějek, duchů, pavou-
ků a kouzelníků. Šikovné maminky pro nás připravily 
bohaté občerstvení jako například krvavé prstíky, li-
necké dýně, čarodějné bábovky a jiné dobroty. Paní 
učitelky připravily na oplátku pro děti perníkové du-
chy a  čarodějnice. Děti si během odpoledne vydla-
baly dýně a dozdobily je nejrůznějšími přírodninami, 
které si samy při dopolední procházce nasbíraly. 
Dýně se dětem moc povedly a následující dny krásně 
zdobily zahradu naší mateřské školy.

Po dlouhé covidové pauze mohli konečně školku na-
vštívit také různí umělci, kteří dětem během prvních tří 
měsíců školního roku předvedli různá představení. Prv-
ní divadélko bylo zpívané a hrané, tématem byla červe-
ná barva a Červená Karkulka. Děti s nadšením koukaly 
a  společně s  divadelníky zpívaly známé písničky. Dal-
ší divadelní příběh o  Fištulce a  Fišťákovi byl loutkový 
a  děti poučil o  vytrvalosti i  důležitosti odhodlání. Po-
slední divadlo s názvem „O zajíčkovi“ bylo plné vtipu, 
písniček a zvířátek.

Aktuálně se naše školka připravuje na nadcházející 
vánoční čas. Připravujeme ozdoby na vánoční strome-
ček, trénujeme koledy a vystoupení na vánoční besídky 
a slavnostní rozsvícení tuřanského vánočního stromu.

Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková

Základní umělecká škola Brno, Slunná
Vážení uměnímilovní přátelé, rodiče a  přátelé školy, 
naše ZUŠka učí dál!
Již třetím rokem působí Základní umělecká škola Brno, 
Slunná, příspěvková organizace, na ZŠ Měšťanská 21, 
Brno, p.o., aby přiblížila za vydatné dotace i  morální 
podpory vedení radnice Městského úřadu Brno-Tuřany 
základní hudební vzdělávání žákům z Tuřan a blízkého 
okolí. Výuka v letošním školním roce probíhá ve hře na 
klavír, kytaru, flétnu a zpěv. Úspěšně se daří osvětlit žá-
kům také taje hudební teorie v předmětu hudební na-
uka, která je vyučována po ročnících ve třech hodinách. 
Doufáme, že podobnou nabídku předmětů zachováme 
i pro další školní roky.
Minulá dvě léta byla poznamenaná nepříznivou epide-
miologickou situací země, ale i přes nahrazení prezenč-
ní výuky distanční formou výuky ve spolupráci s rodiči 
mnoho žáků doznalo velkého pokroku ve své doved-
nosti hrát na hudební nástroj nebo zpívat. Mnozí žáci 
zúročili čas daný situací a pilným cvičením zlepšili – sly-
šitelně – své schopnosti hry na hudební nástroje nebo 

ŠKOLA
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zpěv. V  tanečním oboru zapracovala paní učitelka až 
tak, že v  distanční době někdy roztancovala za obra-
zovkou počítače nejen žákyně tanečnice, ale i celou ro-
dinu. Ve výtvarném oboru paní učitelky vymýšlely nové 
možnosti výtvarné realizace žáků – kresby moukou a ji-
ným sypkým materiálem, malba masek na obličej, ale 
také tvorba keramických figurek, které byly v krátkém 
prezenčním mezičase doneseny na výpal.
S  uvolněním epidemiologicko-hygienických opatření 
mohla takto naše ZUŠ zorganizovat na konci školního 
roku dva absolventské koncerty v  Dietrichsteinském 
paláci na Zelném trhu a zároveň uspořádat výstavu plá-
ten a fotografií absolventů výtvarného oboru ve škole. 
Podařilo se mimo jiné sestavit a uskutečnit taneční kon-
cert v Divadle na Orlí spolu se slavnostním předáváním 
vysvědčení.
Začátek letošního školního roku provázejí, i  přes ros-
toucí epidemiologickou krizi, prozatím alespoň krátké 
prezentace práce žáků při různých společenských pří-
ležitostech. Např. tanečnice ZUŠ Slunná jste mohli vidět 
na Slavnosti Tuřanského zelí, kterého se žákyně taneč-
ního oboru účastní po několikátý rok v řadě. Hudební 
obor vystoupil pro „Unii pečujících“ v kavárně Práh ve 
Vaňkovce, pro nevidomé v Technickém muzeu města 
Brna uskutečnil „Hudební dýchánek“, zúčastnil se „Ad-
ventního koncertu“ v  Konventu Milosrdných bratří na 
Vídeňské ulici. Čeká nás také ještě jedna významná

foto: Halloween na ZUŠ Slunná, Miroslav Krejčí, ateliér Malinovského 
náměstí

akce – dokončení výmalby podchodu pod Černovickou 
ulicí v Komárově, na kterou se naši žáci těší.
Zájem rodičů a  žáků o  výuku na naší ZUŠ trvá i  přes 
nepříznivou prognózu důsledku epidemiologických 
opatření. V letošním roce se nám opět podařilo naplnit 
kapacitu školy na 100 %. Všichni doufáme, že se brzy 
situace stabilizuje a  my se budeme moci setkávat na 
akcích ZUŠ s vašimi dětmi i s vámi a společně si užívat 
krásných uměleckých výkonů vašich dětí.
Podrobnější nebo aktuální informace naleznete na 
webových stránkách ZUŠ: www.zus-slunna.cz.

Mgr. Šárka Brychová, ředitelka školy
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Ne hořícími svícemi, ale hořícími srdci 
se zapaluje svět.
Zdá se, že koncem roku je člověk úplně vyčerpaný. Kolik 
jsme letos prožili nejistoty, nečekaných zvratů, názoro-
vých střetů a nejednou i podrazů od těch, od nichž jsme 
očekávali porozumění a pomoc. Ať už to bylo v rodinných 
vztazích, na pracovišti, od nadřízených nebo státní sprá-
vy. A všechno je mnohem těžší, když tomu člověk musí 
čelit sám, ve strachu, aby někoho neobtěžoval, nezne-
chutil, nenakazil, a tím si vposledu ještě nepřitížil ve svých 
starostech.

Vánoce jsou svátky světla uprostřed noci. Osvětlené ulice 
ve středu města, MHD, významné budovy, ale i blikající 
světélka za okny a v zahrádkách nesou něčí poselství: roz-
svítil jsem je pro tebe, aby ses usmál, pocítil radost a bez-
pečí; kéž ti přinesou povzbuzení, posilu a zbaví tě strachu.
Zdrojem světla, radosti a  pokoje, které oslavují koledy, 
vánoční hudba a četné tradiční zvyky, je narození Betlém-
ského dítěte. Projektant, Programátor, Zákonodárce, Diri-
gent a Manažer vesmíru nás navštěvuje tak, abychom si 
ho mohli zamilovat. Vyzařuje světlo, které hřeje, zapaluje 
a předává se dál. To je naděje pro každý den. Lidské síly, 
dobré úmysly a  schopnost porozumění jsou omezené. 
Betlémské dítě dává netušené schopnosti ke spoluprá-
ci, obnově a proměně – sebe sama, našeho společenství 
a skrze modlitbu i těch věcí, kam sami nedohlédneme.

Kolem tohoto zdroje světla jsme se scházeli v Husově sbo-
ru v Tuřanech při nedělních bohoslužbách, při koncertech 
a programech pro děti.

Děkujeme ÚMČ Brno-Tuřany za dotaci 20.000 Kč na role-
ty do kostela, které slouží v zimě jako tepelná izolace, při 
koncertech jako zastínění proti slunci a při promítání k za-
temnění. Děkujeme též za příspěvek 5.000 Kč na koncert 
cimbálové muziky Vonica, který proběhl o druhé adventní 
neděli.

Těším se, že aspoň s některými z vás se setkám při

Slavnostním koncertu vokálně 
instrumentálního souboru

Trio od sv. Jakuba 
ve čtvrtek 30. 12. 2021 v 17 hodin.

Přeji vám, aby Boží pokoj měl domov ve vašem srdci.
 

Světluše Košíčková, duchovní CČSH

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 vánoční mše svatá 7.30 a 10.00 h
26. 12. sv. Štěpána mše svatá 7.30 a 10.00 h
31. 12. sv. Silvestra děkovná mše svatá 16.00 h
1. 1. slavnost Matky mše svatá 7.30 a 10.00 h
 Boží Panny Marie

Přeji vám všem Vánoce, jaké si přejete a zdraví 
duše i těla pro všechny vaše blízké!

P. Luboš Pavlů, tuřanský farář

Rozpisy časů Betlémského světla, které vám zapálí 
skauti na Štědrý den:
v Tuřanech v kostele od 8.00 do 9.00 hod.
u  kapliček v  Chrlicích, v  Holáskách, v  Br. Ivanovicích 
a ve Dvorskách od 9.00 do 10.00 hod.

Informace z tuřanské knihovny
Milí čtenáři a  návštěvníci knihovny, jsem ráda, že se 
opět vídáme a  setkáváme v  obvyklé půjčovní době 
knihovny:
Pondělí 10 – 12 a 13 – 18 hod.
Středa 10 – 12 13 - 18 hod.
Čtvrtek 13 – 18 hod.
Velmi mne také těší, že mohu takto za vás čtenáře, 
i  Knihovnu J. Mahena, poděkovat Úřadu MČ Brno-
-Tuřany za poskytnutí finančního příspěvku v  částce 
20 000 Kč na doplnění fondu knihovny.
Z této částky byly nakoupeny desítky nových knih, např.:
Lednická, K.: Šikmý kostel (1. i 2. díl)
Mornštajnová, A.: Listopád
Poncarová, J.: Cyklistka
Bauer, J.: Bratrstvo růžového kříže: Mordy v časech cí-
saře Rudolfa II.
Genova, L.: Levá strana světa
Perrin, V.: Vyměnit vodu květinám
Weir, A.: Šest tudorovských královen
Kolář, P.: Posilování stresem
Blahušová, A.: Zahrada žije: Zahradničíme s dětmi
Sykes, J.: Akademie jednorožců
McBrien, T.: Minectaft:Stavební chuťovky
Smolíková, K.: Devět malých zahradníků
Bakonyi, S.: Co sežral žralok
Pro dětské čtenáře byly dokoupeny velmi oblíbené 
a půjčované knihy z edice Kouzelné čtení s Albi tužkou:
Veberová, E.: Encyklopedie pro předškoláky
Vhrsti : Už vím jak
Doron, H.: My first English
Balcarová, V.: Mořské pohádky
Krystlíková, L.: Dinosaurus
Zvuky kolem nás: interaktivní mluvící pexeso a další.
Doplněna byla i  sada mluveného slova na CD (vše 
k dohledání na www.kjm.cz, katalog IPAC)
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Novinkou ve fondu knihovny je robot Botley – interak-
tivní elektronická hračka s bohatým příslušenstvím, se 
kterou se i malé děti mohou naučit základy programo-
vání. Výuková hračka děti zaujme a pobaví, ale rozvíjí 
i logické myšlení, paměť a fantazii.

Přeji všem především pevné zdraví, krásné podzimní 
dny s dobrou knihou a těším se na setkání v knihovně.

Helena Florová

Jan Kruml - Osobnost venkova 2021
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se 
Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí 
ČR a Sdružením místních samospráv ČR potřetí vyhla-
šovali v říjnu tohoto roku oceněné osobnosti do „Síně 
slávy – pocta za rozvoj venkova“. Ocenění převzali dvě 
osobnosti z rukou předsedy stálé komise Jiřího Vosec-
kého, předsedy Senátu Miloše Vystrčila, předsedkyně 
Spolku pro obnovu venkova Veroniky Vrecionové a ře-
ditele Národního divadla pan Jana Buriana. Slavnostní 
akt se odehrál ve Frýdlantském salonku Valdštejnského 
paláce, sídle českého Senátu.

„Toto ocenění se uděluje za celoživotní práci a přínos 
českému venkovu. Oceněným bych tímto chtěl podě-
kovat za jejich přínos k rozvoji českého venkova a za je-
jich vize, které měli a v průběhu svého života pro český 
venkov zrealizovali“, poděkoval předseda komise Jiří 
Vosecký oceněným.
Do pomyslné Síně slávy byli uvedeni za rok 2020 pan 
Josef Bezdíček, emeritní starosta obce Čermná nad Or-
licí a čestný předseda Komory obcí Svazu měst a obcí 
České republiky, a  ing. Jan Kruml, emeritní předseda 
Spolku pro obnovu venkova, Osobnost venkova 2021.
Jan Kruml se narodil 6.  dubna  1935, své dětství pro-
žil v selské rodině v Tuřanech a po absolvování Fakulty 

architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně zpra-
coval projekty řady staveb, prokazujících soulad s pro-
středím a s krajinou, jako je hotel SKI v Novém Městě na 
Moravě, či doškami pokrytý hotel U skanzenu v Modré 
u Velehradu.
V projektovém podniku DRUPOS byl vedoucím atelié-
ru, zpracovávajícího územní a projektové dokumentace 
staveb, ale i vývojové práce venkovského osídlení. Se-
známil se s evropskými idejemi obnovy vesnice, s jejich 
duchovní hloubkou i praktickou účinností. Jeho jméno 
je od počátku spojeno s  přípravou českého Progra-
mu obnovy vesnice a se vznikem Spolku pro obnovu 
venkova ČR, jehož byl po Ivanu Dejmalovi druhým 
předsedou.
Již v dubnu 1990 zajistil vydání první publikace s pře-
klady dolnorakouského a  bavorského programu ob-
novy vesnice.  Poté zpracoval první znění POV pro 
Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci byl teh-
dy územní rozvoj. Tehdejší ministr životního prostředí 
Ivan Dejmal předložil Program vládě, která jej přijala 
29. května 1991, a předseda vlády Petr Pithart jej zhod-
notil slovy: „Konečně je tady něco, co má dlouhodobý 
význam!“
Jan Kruml patřil do skupiny aktivistů, kteří 1.  červ-
na 1993 založili Spolek pro obnovu venkova ČR, pro-
sazovali podporu venkova v Parlamentu ČR a přispěli 
k získání dotace na tento program ze státního rozpočtu. 
Bylo třeba zveřejňovat výsledky při obnově vesnic, vy-
užití dotací, ale i návrat k tradicím venkovského soužití. 
Proto v roce 1994 Jan Kruml ve Spolku navrhl založe-
ní soutěže Vesnice roku v  Programu obnovy venko-
va. Tuto aktivitu podpořil prezident Václav Havel, který 
přijal její vítěze na Hradě, zavedl tím tradici vrcholného 
ocenění soutěžících a posílil význam obnovy venkova.
Jan Kruml se ve své odborné a  osvětové činnosti za-
sazoval o  udržování místního rázu, souladu vesnické 
zástavby a o kvalitu venkovského prostředí. Tyto zása-
dy prosazoval na seminářích Spolku, ve svých článcích, 
publikacích a  knihách. Výsledky  poradenské činnosti 
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svého Ateliéru obnovy venkova doložil v knihách Ob-
nova vesnic Kloboucka, vydaných v roce 2001 a v roce 
2015. Inicioval a vedl soutěž O zlatou cihlu Zlínského 
kraje, výsledky zveřejnil v putovní výstavě, v knize Ob-
nova venkova Zlínského kraje.
Zasadil se o  rozšíření soutěže Vesnice roku o katego-
rii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova  i začlenění 
oceněných staveb do nově vydávané edice Venkovské 
stavby.  Byl zpracovatelem prvního dílu edice Venkov-
ské stavby 2011. Podílel se s Jiřím Stejskalem na přípra-
vě knih Deset let obnovy venkova a Patnáct let obnovy 
venkova s příklady architektury venkova. Připravil osvě-
tový pořad, vydaný na DVD, s názvem Vesničko má pře-
stavovaná, seriál článků Přestavba vesnic jihovýchodní 
Moravy a  řadu dalších osvětových článků, publikova-
ných zejména v  časopisu Obec & finance. V  letošním 
roce v něm dokončil seriál O venkovské zástavbě. Jeho 
práce byla oceněna titulem  Osobnost místní samo-
správy v letech 2008–2018, který mu udělilo Sdružení 
místních samospráv ČR při příležitosti stoletého výročí 
založení samostatného Československa.
Jan Kruml byl a  zůstává vizionářem obnovy našeho 
venkova  a  jeho neúnavným propagátorem. Jako mi-
lovník folkloru vždy zdůrazňoval citový vztah k domovu, 
vlastní iniciativu a angažovanost občanů a také náleži-
tou podporu demokratického státu, jako nezbytných 
předpokladů zdravého rozvoje venkova.

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Dne 24. srpna proběhlo představení již hotové studie 
výstavby nového polyfunkčního domu V Aleji v  Brně-
-Holáskách architektem Pelčákem náměstku primátorky 
JUDr. Olivovi a vedení MČ. Nebyl tedy splněn slib pana 
náměstka, že vedení MČ bude přizváno ke zpracování 
studie a bude mít možnost se k ní vyjádřit ještě před 
dokončením.
Dne 30. září jsme náměstku Olivovi zaslali dopis s žá-
dostí o vysvětlení, proč došlo k tomuto dle našeho ná-
zoru pochybení. Dále jsme žádali o  poskytnutí studie 
polyfunkčního domu, aby se s ní náš Spolek i občané 
MČ mohli seznámit.
Pan náměstek nám odpověděl dne 15.  října. Ovšem 
důvod, proč nebylo vedení MČ ke zpracování studie 
přizváno, není v  dopise uveden. O  poskytnutí studie 
není v dopise zmínka.
Pan náměstek nicméně nabízí možnost veřejného pro-
jednání studie přímo s občany Tuřan. Projekt považuje 
za “velmi uměřený a k okolním obyvatelům vstřícný”.
Na své schůzi dne 25. října Rada MČ projednala aktu-
ální situaci s plánovanou výstavbou nového polyfunkč-
ního domu a přijala usnesení, kterým žádá JUDr. Jiřího 
Olivu o poskytnutí aktuální studie výstavby nového po-
lyfunkčního domu V Aleji v Brně-Holáskách a pověřu-
je starostu jednáním o  organizaci veřejné prezentace 
studie občanům. O datu prezentace, pokud k ní dojde, 

budou občané naší MČ včas informováni.
Studie výstavby byla Městské části poskytnuta dne 
12. listopadu.
Pro polyfunkční dům Magistrát města Brna vybral jako 
projektanta společnost Pelčák a partner architekti, kte-
rá vypracovala studii polyfunkčního domu a v současné 
době v návaznosti na tuto studii již zpracovává projek-
tovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Lokalita U Potoka
Po prázdninové letargii se znovu rozjely přípravné prá-
ce pro plánovanou výstavbu domu s  pečovatelskou 
službou (DPS), mateřské školky (MŠ) a bytových domů 
v této lokalitě. Zástupci MČ se zúčastnili několika pra-
covních jednání, na kterých byly projednávány zejména 
otázky organizace výstavby a  její etapizace, rozdělení 
výstavby na jednotlivé stavební objekty, zajištění ploch 
využitelných pro staveniště apod. Realizace bude velmi 
náročná zejména z důvodu participace více investorů 
(Komfort a město Brno) a asi 3-4 dodavatelů, kteří by 
měli realizovat výstavbu souběžně.
Podle aktuálního stavu příprav by stavební povolení na 
bytové domy mělo být vydáno přibližně v dubnu 2022, 
na DPS+MŠ v červenci 2022 a celá realizace by měla 
být hotova do konce roku 2024. Výstavba polyfunkční-
ho domu v lokalitě Vinohrad by měla být o několik mě-
síců posunuta dozadu.
Vedení MČ se podařilo prosadit, že v prostorách DPS 
bude vybudován sál pro přednášky, besedy, výstavky 
apod. s kapacitou pro 90-100 lidí a taktéž lékařská ordi-
nace, což považujeme za velmi pozitivní výsledek.

Holásecká jezera – revitalizace
O  možnostech financování realizace projektu Revi-
talizace Holáseckých jezer se stále intenzivně jedná. 
Konkrétnější informace snad můžeme očekávat v  ná-
sledujících měsících.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Co je nového v devadesáttrojce?
Naposledy jsme do Listů o  našem skautském oddí-
le psali loni v  květnu poté, co jsme svou činnost byli 
nuceni realizovat „online“ na dálku, ale přesto se nám 
podařilo s dětmi napéct a rozvézt koláče a buchty jako 
poděkování Tuřaňákům v  1. linii. Od té doby se toho 
v životě tuřanských skautů opět mnoho událo.
V 1. „covidovém roce 2020“ se nám přes všechna přís-
ná opatření, i s nimi, podařilo zorganizovat krásný čtr-
náctidenní tábor ve Vojtěchově na Vysočině. V září jsme 
se nakonec opět vrátili k pravidelným schůzkám, bohu-
žel ale znovu na dálku. Ale nezaháleli jsme!
Celý podzim jsme věnovali boji o  novou klubovnu 
v soutěži participativního rozpočtu „Dáme na Vás“ Sta-
tutárního města Brna. Na tomto místě bychom chtě-
li poděkovat všem, kteří věnovali svůj podpis a  hlas 
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našim skautským dětem a  vedoucím, kteří neúnavně 
obcházeli celý měsíc Tuřany, Holásky, Chrlice, Dvorska 
a Nenovice, nejprve, aby roznesli letáky a poté osob-
ně, aby získali potřebný počet hlasů pro náš projekt. 
Starší skautky dokonce vlastnoručně napekly a zabali-
ly sušenky a  jako poděkování jsme je rozdávali všem, 
kteří nám otevřeli dveře – a podařilo se! V tuhém boji 
jsme získali 3. místo! Naše úsilí ale nekončí. V tuto chví-
li se nacházíme ve fázi, kdy je již znám zhotovitel stav-
by a v příštím roce by měla být zahájena její realizace. 
Doufáme, že další nový skautský rok snad již proběhne 
v nové klubovně…

Na přelomu roku 2020-21 a také na jaře 2021 jsme po-
znávali Tuřany prostřednictvím dvou online pátracích 
her, a hlavně jsme za přísných hygienických podmínek 
přivezli z  hraničního přechodu v  Mikulově Betlémské 
světlo, které jsme poté společně s dalšími oddíly roz-
váželi vlaky po celé České republice. Stejně jako každý 
rok se chystáme plamínek dopravit až do tuřanských 
domácností i  letos! Jako již tradičně bude k dispozici 
na Štědrý den u všech kapliček.
V srpnu, opět covidu navzdory, se znovu podařilo uspo-
řádat letní tábor a díky vnitřní reorganizaci družin jsme 
byli schopni přijmout další zájemce o skauting. V sou-
časné době je nás již 78.

Náš oddíl ale také „stárne a dospívá“. V letošním roce se 
několika našim členům ve věku 14-15 let podařilo složit 
rádcovské zkoušky a stali se z nich vedoucí. Své schop-
nosti a  nové nabyté vědomosti měli možnost poprvé 
naostro prokázat v  rámci letošního tábora, pro který 
připravili celotáborovou hru. Jsme na ně patřičně hrdí 
a máme radost, že jejich úspěch je motivací pro další, 
kteří svou zkoušku složí začátkem příštího roku.
Skautování v Tuřanech roste a  je úspěšné, a  to nejen 
díky vedoucím, kteří se aktivně ve svém volném čase 
snaží vytvářet pro děti hodnotný program, ale také díky 
UMČ Brno-Tuřany a jeho stálé podpoře a pomoci. Dě-
kujeme všem, kteří nám drží palce a také těm, kteří nám 
umožňují postavit naši vysněnou klubovnu!

POZOR! Zpracováváme historii našeho oddílu a  hle-
dáme pamětníky! Pokud jste navštěvovali skautský 
oddíl po roce 1968 a  máte chuť podělit se s  námi 
o vzpomínky, fotografie atp., ozvěte se nám, prosím, 
na alex@skaut.cz!

Lucie Šnajdrová
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Klub seniorů Brno-Tuřany
Činnost našeho klubu v loňském i v letošním roce tak, jak 
i ve všech jiných oblastech našeho života, nepříznivě ovliv-
nila pandemie koronaviru. Využili jsme však období, kdy 
omezení a  zákazy polevily a  mohli tím obnovit činnost. 
V loňském roce jsme stihli uspořádat návštěvu divadelní-
ho představení „Mamma mia“, zájezd do Vítkovic na pro-
hlídku vysoké pece a Pusteven k prohlídce nově otevřené 
chaty Libušín a „Stezky Valašska“. Celkem 4x jsme zajeli za 
koupáním do Velkého Mederu a navštívili jsme hvězdárnu 
a planetárium na Kraví hoře, kde jsme shlédli představení 
v 3D projekci.

V letošním roce jsme obnovili činnost i v době prázdnin 
a uspořádali 3 zájezdy, a to do Nového Jičína a Rožnova, 
do údolí Wachau s plavbou lodí po Dunaji a do Jiříkova na 
prohlídku Pradědovy galerie a nakonec jsme si prohlédli 
hrad Šternberk. Na těchto zájezdech nás provázelo přízni-
vé počasí, což nemalou měrou přispělo k celkové pohodě 
a spokojenosti všech účastníků. Obnovili jsme také zájez-
dy do Velkého Mederu- celkem 4x, včetně zájezdu, který 
se konal 24. června, kdy řádilo tornádo a pro uzavření dál-
nice jsme se vrátili domů až v ranních hodinách.
Po roční přestávce k  nám 24.  srpna přijeli naši přátelé 
z Čachtic, pro které jsme zajistili prohlídku hradu Veveří 
a  plavbu lodí po přehradě. Následovalo slavnostní při-
vítání na Orlovně s přípitkem, chlebem a solí s děvčaty 
v krojích. Pak se rozběhla volná zábava s hudbou, tancem 
a pohoštěním. Na otázku, co by si přáli k obědu, odpově-
děli naši hosté lakonicky – „necháme sa prekvapiť“ a tak 
padla volba (když se jedná o  Slováky) na moravského 
vrabce a samozřejmě s tuřanským zelím. Jako další „pre-
kvapenie“ jsme připravili tombolu, sice se symbolickými 

výhrami, ale s velkým potěšením na jejich straně. O tom, 
že se jim u nás opět líbilo, svědčí i to, že druhý den volala 
paní Helenka – jejich předsedkyně, která nám ještě jed-
nou děkovala a že výborná nálada panovala celou cestu 
zpět a v autobuse se zpívalo až domů.
Dalšími akcemi v  letošním roce byly sportovní hry seni-
orů. Městské hry se konaly 14.  září v  Bystrci za účasti 7 
družstev za krásného počasí. Soutěžilo se ve venkovních 
prostorách v 5disciplínách, ze kterých vzešlo vítězně naše 
družstvo ve složení  – Musil Miroslav, Běloušek Antonín, 
Kincl Vladimír, Václava Jelínková a Viktor Hurt. Odměněni 
byli ale všichni účastníci sponzorskými dárky a pohoště-
ním. Podstatně větší akcí byly však Krajské sportovní hry 
seniorů. Jejich uspořádáním byla pověřena naše základ-
ní organizace. Stalo se tak 6. října a volba padla na naši 
sokolovnu v Tuřanech. Soutěžilo celkem 9 pětičlenných 
družstev z Jihomoravského kraje v pěti tradičních discipli-
nách – ruské kuželky, šipky, hod kroužky na kužely, střelba 
hokejkou tenisovými míčky na branku a ballobal. Ke každé 
z těchto disciplín je potřebné sportovní nářadí a dostateč-
ný prostor pro rozhodčí a pro hosty, což reprezentovalo 
cca 70 lidí, a proto jsme nejprve připravovali volný prostor 
za sokolovnou. Avšak na den konání byl na 100 % hlášen 
déšť a tak jako nouzové řešení jsme na poslední chvíli zku-
sili rozmístit všechno nářadí, stoly pro rozhodčí a pro přiví-
tání hostů v prostorách tělocvičny. Nakonec se ukázalo, že 
toto uspořádání je lepší a navíc přispělo k mnohem lepší 
atmosféře, která panovala po celou dobu konání her.
Tato poměrně velká akce se však neobejde bez dotací, 
a proto patří náš dík Krajské radě seniorů a ÚMČ Brno-
-Tuřany za podporu, zvláště pak našemu panu starostovi 
Radomíru Vondrovi, který navíc zajistil od Agra Tuřany 

vhodné dárky. K zahájení her jsme přivítali i další hosty – 
poslance PČR pana Romana Onderku, Karla Raise a paní 
Kateřinu Valachovou, kteří také přispěli pěknými dárky 
pro soutěžící.
Pak se již rozběhlo vlastní sportovní zápolení se snahou 
všech docílit co nejlepší umístnění. Po jejich ukončení 
a po dobrém obědě se netrpělivě čekalo na součty všech 
bodů a vyhotovení diplomů pro vítěze. Vítězství v druž-
stvech si tentokrát odnesli senioři z Mikulova, druhé místo 
získala Břeclav a jako třetí bylo naše družstvo. V jednotliv-
cích jsme byli ještě úspěšnější – nejvíce bodů a vítězství 
v pětiboji získal kapitán našeho družstva Antonín Bělou-
šek. Vítězové ve všech disciplínách si pochvalovali i to, že 
každá medaile byla trochu jiná – každá totiž měla kromě 
různých barev a číselného označení uvnitř ještě malý em-
blém se symbolem disciplíny, ve které soutěžící uspěli. 
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A že si těchto získaných medailí skutečně považují, svěd-
čí i malá příhoda, kdy po skončení her nám volala před-
sedkyně z Chudčic, že jejich vítěz v šipkách ztratil medaili 
a nemůže se s ní jít pochlubit chlapům do hospody a zda 
nezůstala u nás v šatně. Po nějaké chvíli však volala zno-
vu, ať už ji nehledáme, že on už je v hospodě i s medailí. 
Po oficiálním ukončení her jsme poseděli, popili dobré-
ho vínka, což přispělo k  dalšímu bližšímu vzájemnému 
seznámení.

Na závěr bych chtěl poděkovat  – paní Marii Sýkorové 
a Monice Štikarovské za vzornou přípravu tělocvičny a šat-
ny a hlavě pak všem členům naší základní organizace, kte-
ří věnovali svůj čas a úsilí a přispěli tím nemalou měrou 
k úspěšnému průběhu celé akce.

Musil Miroslav, předseda ZO KS Brno-Tuřany

Sbor dobrovolných hasičů Br. Ivanovice 
v roce 2021
S příchodem zimy a vánočního času se ohlížíme jako ka-
ždý rok za uplynulým obdobím a hodnotíme, jak jsme si 
vedli a co ještě můžeme v příštím roce zlepšit.
Už konec roku 2020 byl poznamenán utlumením činnos-
ti našeho sboru (tedy nejenom našeho). Přesto proběhla 
v menším kruhu mikulášská nadílka u hasičské zbrojnice. 
Vánoční strom jsme na základě opatření vlády zrušili.
Leden je pro nás dobrovolné hasiče dobou, kdy celore-
publikově hodnotíme vykonanou práci a připravujeme se 
na následující období. Po výroční valné hromadě v SDH 
Brněnské Ivanovice, připravujeme Hasičský ples, který 
poprvé od roku 1999 nebyl z  důvodu opatření v  rámci 
COVID.
Začátek roku i jarní měsíce zastavila opatření v důsledku 
špatné epidemiologické situace spojené s COVID 19 veš-
kerou spolkovou činnost. Hasiči dlouho takovou situaci 
nepamatují. Neproběhl ani VI. Sjezd SH ČMS, kde dele-
gáti volí vedení našeho spolku na pět let.
I  přes nepříznivou situaci se po uvolnění naše činnost 
opět rozběhla. Připravovali jsme tradiční tábor pro děti, 
dětský den, soutěž a také prosincové aktivity.
V  dubnu jsme připravili společně s  KSH JMK jednání 
Shromáždění starostů SH ČMS na BVV.
24.  června udeřilo na Hodonínsku tornádo, které mělo 
za následek oběti na životech a majetku. Nejen náš sbor, 
tedy jednotka SDH Brněnské Ivanovice, pomáhal ze všech 
sil na odstraňování následků tornáda.
V neděli 4. července jsme se již potřetí účastnili s naším 
praporem „Modlitby za vlast“ na Velehradu.
Ve dnech 7. – 9. 7. 2021 naši členové pomáhali při přípra-
vě a organizaci VI. Sjezdu SH ČMS na BVV.
V sobotu 24. července jsme zabezpečovali KK v požárním 
sportu na tuřanském hřišti. Velké poděkování patří SK Tu-
řany za skvělou spolupráci.
V  prázdninovém období proběhl na hasičské zbrojnici 
příměstský tábor. Šest dnů jsme trochu sportovali, něco 

málo výtvarně tvořili, zasportovali jsme si v  hasičských 
disciplínách, navštívil nás Jezdecký oddíl Policie ČR, děti 
prozkoumali tajemství archeoskanzenu Modrá, také jsme 
navštívili Technické muzeum a  KOVOZOO na Starém 
městě. Na závěr jsme hledali Poklad, absolvovali stezku 
odvahy a přespali na hasičce. Doufáme, že děti byly spo-
kojené a příští rok se potkáme opět.
Září se svým slunečním počasím nám také popřálo při 
pořádání „Dne pro děti“. Děti mohly soutěžit v  deseti 
různých disciplínách. Praktickou ukázku hašení oleje v ku-
chyni nám předvedli kolegové z PS BVV. Závěr patřil naší 
jednotce a hašení si mohli vyzkoušet i děti. Všem účinkují-
cím velmi děkujeme.
No a ve sváteční den 28. září 2021 jsme opět pomáha-
li připravit a  provést soutěž KK TFA pro mladé hasiče 
a  dorost tentokrát v  areálu Střední polytechnické školy 
na Jahodové ulici. SDH Brněnské Ivanovice reprezento-
vali Karolína Malcová, Eliška Matulová, Kristýna Malcová, 
Jakub Štěpanovský a Jirka Polák. Svým umístněním nám 
udělali velkou radost.
V  neděli 17.  října jsme uspořádali soutěž v  disciplínách 
TFA (nejsilnější hasič vyhrává) pro mladé hasiče i dospě-
lé u hasičské zbrojnice. Soutěž se vydařila a vzorně nás 
reprezentovaly Eliška Matulová a  Karolína Malcová. Za 
dospělé Jitka Matulová a  Martin Malec. Všichni stáli na 
stupních vítězů.
K hasičům, ale nepatří jen pořádání společenských nebo 
sportovních akcí, mají také svoje povinnosti. Udržují svě-
řenou výstroj, výzbroj a techniku, školí se pro svoji práci 
v jednotce a připravují se na případný zásah v obci. JSDH 
Br. Ivanovice je jednotka PO s místní působností. V pří-
padě potřeby zasahuje v místě svojí dislokace, což jsou 
Brněnské Ivanovice. Disponujeme vybavením spíše pro 
technické zásahy, jako je čerpání vody, odstranění polá-
maných stromů nebo dřevin apod. Od konce roku dispo-
nujeme novým přívěsným vozíkem pro hasičské vybavení.
No a už jsme na konci roku. Mikulášská nadílka ani tradič-
ní dílničky ještě letos nebudou, ale pokud situace dovolí, 
potkáme se všemi příznivci 23. prosince 2021 od 18.00 
hod. u hasičské zbrojnice na ulici Jahodová, rozsvítíme Vá-
noční strom, děti nám zahrají Betlém a pohádkou vstoupí-
me do sváteční pohody.
Jako každý rok mi dovolte, abych za dobrovolné hasiče 
v  Brněnských Ivanovicích poděkovala MČ Brno-Tuřany, 
Potravinám v Br. Ivanovicích, paní Daně Novákové, paní 
Drahušce Doležalové, Květinářství Václava Nekolného, 
Pekárně Petra Skřivánka, Ing. Karlu Svobodovi, manželům 
Polákovým a všem ostatním, kteří nám svojí podporou po-
máhají při pořádání společenských akcí pro občany.
Moje poděkování patří všem členům SDH Br. Ivanovice, 
za obětavost, snahu a trpělivost, s jakou zabezpečují naši 
činnost nejen na úseku požární ochrany, ale i při pořádání 
všech společenských akcí.
Všem spoluobčanům, se kterými se nemáme možnost 
setkat 23. prosince u našeho Vánočního stromu, přejeme 
krásné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, spoko-
jenosti a radosti, doufejme, že už bez covidu, v roce 2022.

Zdeňka Jandová, starostka SDH

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Dostihová sezóna 2021 Brno - Dvorska

Přestože brněnské dostihové závodiště patří v  České 
republice k  těm skromnějším a  koná se zde jen hrst-
ka závodů, patří mezi diváky k  hojně navštěvovaným. 
V letošním roce se po vynucené loňské pauze vše po-
malu vracelo k normálu a konaly se dva dostihové dny – 
v  červnu a  říjnu. Dostihová dráha Brno - Dvorska má 
délku 1200 m pro rovinové dostihy, na steeplechasové 
dráze najdeme 10 skoků o šíři 15 m a skoky tréninkové. 
Maximální počet koní, kteří mohou startovat v  rovino-
vém dostihu je 12, ve steeplechase 14.

Již téměř čtvrt století připravuje a  spravuje brněn-
ské závodiště a  organizuje tamní dostihy majitel, 
trenér i  chovatel v  jedné osobě Josef Vymazal a TJ 
Brno - Dvorska, z.s. Letošní sezóna byla pro něj coby 
pořadatele zatím asi nejtěžší za celou dobu jeho br-
něnského působení.
První dostihový den se konal 12. čevna a hned jeho 
úvod začal velmi smolně. Dělníci, pracující na kana-
lizaci, překopli kabely vedoucí elektřinu na závodiš-
tě a  začala tak nekonečně dlouhá půlhodina temna 
bez elektřiny. Problém se nakonec vyřešil ještě před 
přivezením generátoru a  mohl se tak konečně od-
běhnout první dostih dne. Prvním dostihem byla ro-
vina na 1400 m, kterou vyhrála ž. Martina Havelková 
na koni Bouřka. Následoval problém číslo dvě. A  to 
sice problém se startovacími boxy, kdy se některé, 
i po předchozím odzkoušení komisí, otevíraly pozdě-
ji. Další dva dostihy proběhly bez větších problémů. 
A pak začalo pršet, což nebezpečně zamíchalo karta-
mi. Po delším suchu na tvrdý podklad dostihové drá-
hy napršelo a mokro způsobilo řadu pádů. Následně 
došlo k odmítnutí několika jezdců zúčastnit se dalších 
dostihů. Tato „stávka“ poté měla dohru u  Dostiho-
vého soudu, i  Pořádkové komise Jockey clubu ČR. 
Řada jezdců a žokejů byla nespokojená s bezpečnos-
tí dráhy a  odhlásila se z  dostihů. Komise každému 
z  nich nakonec vyměřila pokutu 2500  Kč za každý 
dostih pro nedodržení sjednaného závazku. Rozdá-
no bylo celkem 11 pokut. Proti tomuto rozhodnutí 
se důrazně ohradila současná nejlepší česká žokejka 
a trenérka Martina Havelková. Připomněla, že dostihy 

v Brně jezdí od roku 2006, ale že by během dne zru-
šila domluvený start, se jí od roku 2001 stalo poprvé. 
Výsledkem jednání dostihového soudu bylo zrušení 
pokut a pozastavení činnosti dostihové komise, která 
byla ten den na závodišti přítomna a  měla dbát na 
průběh dostihů.
Jediným pozitivem tohoto dostihového dne bylo 
druhé místo domácího Ferina, trénovaného Josefem 
Vymazalem, ve steeplechase IV. kategorie na 3600 m.
Po skončení tohoto dostihového dne byl pořadatel 
Josef Vymazal na 99 % rozhodnut ukončit pořádání 
dostihů. Své rozhodnutí nakonec přehodnotil díky 
podpoře jak od samotných účastníků dostihů, jezd-
ců, přes trenéry, majitele až po sponzory, tak i  od 
návštěvníků, kteří si za 23 let konání dostihů na této 
specifické dráze dostihy v Brně oblíbili.
A tak se pan Vymazal znovu pustil do práce a upravu-
je závodiště tak, aby bylo bezpečnější. Byla upravena 
i poslední klopená zatáčka pro bezpečnější průběh do-
stihu jak pro jezdce, tak pro koně. Dále byly ještě před 
dostihovým dnem 2. října 2021 na vnější hrany zatáček 
vysázeny vzrostlé túje, které nahradí pomyslnou bari-
éru k  bezpečnějšímu projetí. „Vybudování dostihové 
dráhy stálo nemálo finančních prostředků a také práce 
jak mé, tak všech příznivců brněnských dostihů, kteří 
provádí brigádnicky práce zdarma, jen za občerstve-
ní. Jak všichni víme, není situace v dostihovém sportu 
zvláště v oblasti pořádání dostihových dnů a  zajištění 
finančních prostředků, dobrá. Počet dostihových zá-
vodišť stále klesá. Proto bych se rád občas také setkal 
i s kladným hodnocením – nejen s tím špatným,“ pos-
teskl si na závěr Josef Vymazal.

Druhý dostihový den se konal v sobotu 2. října. A pro-
tože se ze strany Jockey clubu ČR nenašly peníze na 
opravu startovacích boxů, dostihový den se uskutečnil 
bez nich a startovalo se praporem. Brněnské závodiště 
se s  letošní dostihovou sezónou rozloučilo klasicky 8 
dostihy a 2 vloženými dostihy poníků, které jsou sou-
částí Pony ligy ČR.
Úvodní rovinu na 1600 m – Cenu dostihové stáje Quar-
tis  – vyhrála 5letá ryzka Fable, nesoucí nejvyšší váhu 
v poli, a to 59 kg. Naopak nejnižší nesenou váhu – 49 kg 
- měl Sharp Jailer, který skončil pátý. Následující 2. do-
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stih vyhrál 10letý Almany, jehož chovatelkou, majitel-
kou i trenérkou je jediná osoba - Lenka Šomanová.
Na závěr moravské sezóny si po předchozím trpkém 
červnovém dostihovém dni spravil náladu domácí tre-
nér a majitel Josef Vymazal. Jím odchovaní i trénovaní 
polobratři Flicker a Ferino získali vítězný double v pře-
kážkových dostizích. Nejlépe dotovaný dostih dne  – 
Podzimní moravskou steeplechase na 4100 m – vyhrál 
8letý Ferino. Jeho 11letý polobratr Flicker proběhl cí-
lem jako první v  Ceně firmy Frančák ve steeplechase 
na 3600 metrů. Rovinový vrchol moravského mítinku 
- Podzimní moravskou míli - vyhrála 3letá Rabbit Cou-
lsty a potvrdila tak výbornou formu koní trenéra Allana 
Petrlíka a stáje Rabbit Trhový Štěpánov. Allan Petrlík byl 
vedle trenéra Vymazala jediný, kdo dosáhl na trenérský 
dvojitý plný zásah. Druhé vítězství pro stáj získal 7letý 
Landaron v rovině na 1700 metrů.
Oproti jiným dostihovým dním se velmi dařilo koním 
českého chovu, kteří získali 6 z  8 vítězství. Například 
koně z chovu hřebčína Napajedla získali dvě vítězství. 
Oba dva po hřebci Egerton. A to již zmíněný Landaron 
a La beauté.
Pořadatel TJ Brno-Dvorska děkuje všem příznivcům 
za návštěvu a podporu v uplynulé sezóně. Rádi vás na 
závodišti přivítáme i v té následující, a to sice v těchto 
termínech:

16. 4. 2022 sobota
11. 6. 2022 sobota
1. 10. 2022 sobota

Za pořadatele Gabriela Škodová

Zhodnocení sezony na tenisových 
kurtech TK Tuřany
Během jarních měsíců se naše družstva účastnila sou-
těže družstev. Všem týmům se dařilo a  ve skupinách 
obsadily krásné příčky. Družstva starších žáků a dospě-
lých se umístila na čtvrtém místě ve skupině, družstvo 
dorostu obsadilo místo páté.
O letních prázdninách jsme na našich kurtech pořáda-
li turnaje pod záštitou Českého tenisového svazu. Jak 
dopadly?
Mladší žáci a žákyně (24. - 26. července)
Jako první se konal turnaj pro mladší žáky a žákyně. Zú-
častnilo se 14 chlapců. Vítězem turnaje se stal Martin 
Mlčůch (Start Brno), na druhém místě se umístil Honza 
Svoboda (SK Jundrov Brno). Na třetím místě se umístil 
Adam Šindelka (ŽLTC Brno), který se bohužel nedosta-
vil k semifinálovému utkání a budoucímu vítězi ulehčil 
cestu k prvnímu místu, a Tomáš Hegr (ŽLTC Brno), který 
naopak svého semifinálového soupeře Honzu Svobo-
du potrápil ve třech setech. Do čtyřhry se přihlásilo 5 
párů. Nejlépe si vedla dvojice Martin Mlčůch a Honza 
Svoboda, kteří byli také prvními nasazenými.
Holek se zúčastnilo 18. Vítězkou turnaje se stala druhá 
nasazená hráčka Barča Miklišová (Start Brno). Ve finále 
si poradila s Kamilou Horákovou (TK Moravský Krum-
lov), která se probojovala z  předkola. Na třetích příč-
kách skončily Armini Kuswito (DaM Tennis Academy) 
a Nelli Semotánová (SK Tenis Tišnov). Vítězkami čtyřhry 
se staly Barča Miklišová a Nelli Semotánová, ve finále 
porazily pár Kamila Horáková, Dita Vukadinovičová (TC 
Brno).

Dorostenci a dorostenky (27. - 29. července)
V úterý 27. 7. ráno se na kurtech sešlo 23 dorostenců. 
Celý chlapecký turnaj se odehrál v duchu velmi vyrov-
naných utkání. Na třetích místech skončili Jirka Makov-
ský (Start Brno) a Štěpán Fiala (SK JC Sport Opava). Do 
finále se probojali první dva nasazení hráči Vojta Prášek 
(ŽLTC Brno) a Tomáš Vidlář (BLTC Brno). Po krásném fi-
nálovém zápase zvítězil Tomáš Vidlář. Do čtyřhry se při-
hlásilo 10 párů. Celý turnaj ovládla dvojice Jakub Veigl 
(BLTC Brno) a David Suchánek (LTC Hodonín). Ve finále 
si poradili s Vojtou Práškem a Tomášem Vidlářem.
Na turnaji se také podařilo postoupit do druhého kola 
dvoum našim hráčům. Do druhého kola se probojo-
val Ondra Fojtík, který postoupil přes Štěpána Šnajdra 
(také z našeho klubu) a Honza Beneš.
Turnaje dívek se zúčastnilo 12 hráček. Stejně jako 
u  kluků jsme viděli mnoho vyrovnaných utkání ve 
všech kolech. Na třetích místech se po třísetových bit-
vách umístila Natálie Dvořáková (ŽLTC Brno) a Justyna 
Stryková (TC Brno). Ve finále jsme pak sledovali další 
vyrovnané utkání mezi Nicol Borovičkovou (TK Znojmo) 
a Emou Trunečkovou (CLTC Olomocuc). Po třech setech 
zvítězila Nicol Borovičková. Čtyřhry se zúčastnilo 5 párů 
a měli jsme tak možnost sledovat čtyři zápasy. O vyrov-
naném turnaji svědčil fakt, že tři ze čtyř utkání byla opět 
třísetová. Vítězkami se nakonec staly Monika Ferdusová 
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(TC Brno) a Nikola Raušová (SHARK Brno), které si ve fi-
nále poradily s dvojicí Ema Trunečková a Klára Sikorová 
(Sokol Brno Žabovřesky).

Starší žáci a žákyně (7. - 9. srpna)
Velice dobře obsazeným turnajem byl turnaj starších 
žáků a  žákyň, kterého se zúčastnilo 29 kluků a  23 ho-
lek. Vítězem chlapců se stal druhý nasazený Dan Kučera 
(Mosilana Brno), který si ve finále poradil s Vítkem Ko-
mrskou (TC Brno). Na třetím místě skončil Adam Němec 
(TJ Zbrojovka Vsetín) a Matyáš Mazal (TJ Brno-Komín). 
Do čtyřhry se přihlásilo 10 párů. Ve čtyřhře zvítězil Dan 
Kučera se spoluhráčem Matyášem Mazalem. Na dru-
hém místě skončil Marian Veselý a Adam Němec a na 
třetích místech se umistily dvojice Šimon Průdek - Kuba 
Merta a Roman Schaur - Tomáš Brychta.
Mezi dívkami zvítězila nenasazená Gloria Levinsky (TK 
Agrofert Prostějov), která ve vyrovnaném finále zdolala 
první nasazenou Isabelu Skořepovou (TK Znojmo). Na 
třetím místě skončila Denisa Peková (BLTC Brno) a Karin 
Schneiderová (ŽLTC Brno), která v semifinále potrápila 
ve třech setech budoucí vítězku. Čtyřhry se zúčastnilo 
9 párů. Vítězkami se staly Isabela Skořepová a  Gloria 
Levinsky. Na druhém místě se umístila Denisa Peková 
a Karin Schneiderová. Na třetím místě skončily Magda 
Hipšrová a Lucie Šnajdrová a Nelli Semotánová a Eliška 
Dřevojanová.

Dorostenci (28. - 30. srpna)
Na konci srpna se konal další turnaj dorostenců. Ten-
tokrát se zúčastnilo 19 chlapců. Dva nejvýše nasazení 
hráči vypadli v semifinále, a tak se na třetím místě umís-
til Jakub Goldman a Karol Križan (oba SK Tenis Tišnov). 
Finálové utkání bylo velmi vyrovnané a  po třísetovém 
dramatu zvítězil Štěpán Nešpor (LTC Hodonín) nad To-
mášem Vidlářem (BLTC Brno). Do čtyřhry se přihlásilo 
6 párů. Na prvním místě se umístil Štěpán Nešpor a Ta-
deáš Koplík (LTC Hodonín), na druhém místě se umístil 
Jakub Goldman a Tomáš Vidlář.

Senior Cup
V  letošním roce se konal 19. ročník tradičního Senior 
Cupu – jedinečného seriálu turnajů pro rekreační hráče 
nad 40 let. Jednotlivé turnaje dopadly následovně:
8. 5. 2021 GEFAB Tuřanské „100“ memoriál Rudy Rus-
lera. Vítězi turnaje se stali Marek Blažek a Jiří Roučka, na 
2. místě se umístili Petr Svoboda a Petr Tvarůžek ml. a na 
3. místě Jaroslav Aulehla a Tomáš Krcha.
22. 5. 2021 SHARK Losovací čtyřhry. Vítězem se stal Mi-
chal Meluzín, na 2. místě se umístila Michaela Rádlová 
a na 3. místě Michaela Krchová.
12. 6. 2021 Crocus Open-klubové čtyřhry. Vítězové: 1. 
Tomáš Krcha a Robert Biječek, 2. Marek Blažek a Stani-
slav Blažek, 3. Pavel Tuček a Petr Tvarůžek.
4.  9.  2021 Turnaj týmů (NOVĚ ZAŘAZENÝ TURNAJ). 
Zvítězil tým ve složení: Petr Lang, Ctibor Komárek, Ma-
rek Pihrt, Jiří Roučka, Jaroslav Aulehla a Jiří Hrabálek
25.  9.  2021 HRASPO-memoriál Jary Harašty. Stupně 
vítězů tentokrát ovládli: 1. Michaela Krchová, 2. Miloš 
Hrabálek a 3. Petr Tvarůžek ml.
2. 10. 2021 TOPVET žebříčkové čtyřhry: 1. Stanislav Bla-
žek a Tomáš Krcha, 2. Jiří Hrabálek a Ctibor Komárek, 3. 
Robert Biječek a Dana Kuchtová
9.  10.  2021 Geo Komplex Poslední smeč: 1. Marek 

SPORT
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Blažek a Jiří Roučka, 2. Tomáš Krcha a Dana Kuchtová,  
3. Petr Lang a Petr Tvarůžek.

Po sečtení všech bodů se celkovým vítězem Senior 
Cupu 2021 stal Tomáš Krcha se 107 body, na 2. místě 
se umístil Petr Tvarůžek s 93 body a na 3. místě skončil 
se 77 body Robert Biječek.
Velký dík patří všem sponzorům turnajů za krásné ceny 
a také „centrálnímu mozku“ panu Jiřímu Jochmanovi za 
organizaci.

Turnaj rodin
Sezonu jsme stejně jako každý rok zakončili turnajem 
rodinných dvojic, který se konal v neděli 26.  září. Tur-
naje se zúčastnilo 17 dvojic složených z členů teniso-
vého klubu a  jejich rodinných příslušníků. Hrálo se ve 
třech kategoriích. V kategorii A se utkalo 5 dvojic - Kr-
chovi, Kuchtovi, Benešovi, Tvarůžkovi a  Štěpán Šnaj-
dr s  Pavlem Tučkem. Do kategorie B bylo zařazeno 7 
dvojic - Svobodovi, Vojta Šnajdr a Martin Zahradníček, 
Fojtíkovi, Kája Pavelková a Natálka Nezvalová, Natálka 
Hanzelková a  Barča Piknová, Šimkovi a  Eckhardtovi. 
V kategorii C se utkali Vaňkovi, Svobodovi, Habartovi, 
Kusalovi a Taševští.
Celý turnaj proběhl hladce a vyšlo nám krásné, téměř 
letní počasí. V  letošním roce jsme poprvé negrilovali 
maso, ale pro všechny účastníky a jejich doprovod byl 
připraven raut od paní Aulehlové. Všichni si tak mohli 
pochutnat na vepřových a  kuřecích řízečcích, pečené 
krkovičce, chlebíčkách a vynikajících koláčcích.
Těšíme se na příští sezonu!

Za TK Tuřany Dana Kuchtová a Daniela 
Kuchtová, www.tk-turany.cz

Sokolský rok 2021

Působení T.J. Sokola bylo do značné míry poznamená-
no, stejně jako celá společnost, covidovou krizí, která 
znemožňovala od začátku roku 2021 až do května ja-
koukoli sportovní, či spolkovou činnost. Přesto se výbor 
scházel alespoň přes videokonference a  všichni jeho 
členové se snažili připravit se na rozvolnění a obnovení 
činnosti. Během uzavření sokolovny proběhlo několik 
úprav, například výmalba předsálí, nástřik stěn a opra-
va čalouněných židlí. Dále na konci května proběhla 
úklidová brigáda herní asfaltové plochy u  sokolovny, 
okolního trávníku a také údržba dětského hřiště.

Navzdory těžkému začátku roku se nám podařilo zor-
ganizovat několik kulturních akcí. Během léta proběhlo 
na sokolovně posezení s cimbálovou muzikou Kyničan. 
Sokolovna byla též hostitelem celé řady kulturních akcí 
pořádaných ostatními spolky nejen z  naší MČ. Kupří-
kladu proběhla výstava Klubu chovatelů maltézských 
a boloňských psíků, seminář Aikida, Krajské sportovní 
hry seniorů, Kateřinská přehlídka vín a další.
V  tělocvičně také během roku probíhají pravidelné 
sportovní aktivity, a to od pondělí do čtvrtka od 16 do 
22 hod. (ZRTV dětí, AIKIDO, volejbal, nohejbal, sálová 
kopaná…).
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Hlavní událostí letošního roku byly 70. výroční tuřanské 
hody, které loni poprvé od poválečného obnovení ne-
byly. I nejspíše díky této pauze byla účast návštěvníků 
hojná, hlavně na sobotní zábavě. Určitě na tom mělo 
svou zásluhu i  mnoho nových členů krojované chasy, 
která doplňuje členy Národopisného souboru Ferdi-
nanda Volka, který pod vedením Ivany Kolečkové a Evy 
Chudáčkové vždy několik měsíců před hody organizuje 
nácviky tradičních tuřanských tanců, jakými jsou šotyška 
a lendler. Na nedělním průvodu bylo 19 mladých krojo-
vaných párů a na pondělních „babských“ hodech bylo 
17 „ženáčských“ párů. Eva Chudáčková ještě každý pá-
tek vede krojované děti, díky kterým zůstává tradice 
hodů stále živá. Rád bych Vás také všechny pozval i na 
„Vostatke“, které, pokud to situace dovolí, proběhnou 
26.–28. 2. 2022.
Nakonec bych Vám jménem výboru T.J. Sokol Brno–Tu-
řany popřál pevné zdraví, veselou mysl a krásné prožití 
svátků vánočních.

Milan Dorazil

Lukáš Foltin stříbrný v Hluku

Výborného výsledku dosáhl tuřanský judista na turnaji 
v  Hluku. V  žácích v  kategorii do 66 kg obsadil druhé 
místo.
Pokud máte zájem o tento sport, volejte tel. 723 063 973.

Jiří Cinád

Badminton
Loňská badmintonová sezona byla ve velké míře po-
znamenána pandemií koronaviru. Tréninky začaly od 
1. září 2020 a po prvním říjnovém týdnu skončily. V sou-
těži družstev dospělých jsme odehráli pouze jedno 
kolo. Bylo sice vítězné pro „A“ i „B“ tým, ale tím to skon-
čilo. Až do jara 2021 se čekalo na zlepšení pandemické 
situace, ale nakonec byly veškeré soutěže anulovány. 
Vzhledem k  tomu, že kvůli koronaviru byly anulovány 
soutěže i o rok dříve, je naše „A“ družstvo stále úřadují-
cím vítězem II. Ligy.
Postupně se na jaře 2021 situace s koronavirem zlepšo-
vala a mohlo se začít trénovat po skupinách venku (haly 
byly stále zavřené). Náš hráč Jakub Tichý si vzal na sta-
rost atletickou přípravu našich žáků na hřišti v Tuřanech. 
Tréninky v hale začaly až na konci května 2021, ale to už 
byly všechny soutěže zrušeny.
Doufejme, že se tato situace již nebude opakovat a vše 
se vrátí do normálního stavu a tréninky budou probíhat 
bez přerušení po celý rok.

Stanislav Jelínek
TJ Sokol BC RSC Brno - Tuřany

Taneční klub DSP Kometa Brno 
uspořádal Mistrovství světa v Tanečním 
sportu 2021.
Byl to již 19. ročník Brno Open a  tak se organizátoři 
rozhodli uspořádat v rámci této významné akce popr-
vé v historii na území ČR Mistrovství světa v Tanečním 
sportu. Akce se konala 17.–19. 9. 2021 v Městské spor-
tovní hale Vodova.
Letošní ročník přivedl do Brna opět kompletní světo-
vou taneční špičku ve standardních i  latinskoameric-
kých tancích.

Vyvrcholením všech soutěží bylo Mistrovství světa do-
spělých ve standardních tancích. Tohoto mistrovství se 
zůčastnilo více jak 80 tanečních párů ze 40 zemí a 4 
kontinentů. Českou republiku reprezentovaly taneční 
páry David Odstrčil - Tara Bohak a Jakub Brück - Mari-
na Makarenko, kteří oba také reprezentují DSP Kometa 
Brno. Především prvně jmenovaný taneční pár měl am-
bici atakovat finálová umístění, ale nakonec z toho bylo 
krásné 10. místo. Jakub s Marinou poprvé reprezento-
vali ČR v dospělé kategorii na Mistrovství světa a hned 

SPORT

David Odstrčil a Tara Bohak
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v  konkurenci 80 párů ukořistili hezké 30.místo, což je 
obrovský příslib do budoucna.
Pro Brno neméně významný byl i  Pohár partnerských 
měst, ve kterém se představily týmy našich partnerských 
měst Bratislavy, Moskvy, Stuttgartu, Kaunasu a  Vídně. 
Brněnské družstvo reprezentované páry z  domácího 
DSP Kometa Brno se umístilo na pěkném třetím místě.
V neděli proběhl seriál soutěží pro všechny věkové ka-
tegorie, kde se divákům v brněnské hale Vodova před-
vedla opravdu pestrá paleta věkových a výkonnostních 
kategorií z  celého světa. Ani tam se naše komeťácké 
páry neztratily a  tak věříme, že v  budoucnu budeme 
opět sbírat úspěchy nejen doma, ale i na zahraničních 
kolbištích.
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 800 taneč-
ních párů ze všech koutů světa. Česká televize zhotoví 
z této akce celkem 3 televizní pořady.
Děkujeme  za podporu naší činnosti Městské části 
Brno-Tuřany.

Jan Tománek

SK Tuřany

Naše městská část ze svého rozpočtu finančně pod-
poruje sportovní a zájmové spolky, mládežnické orga-
nizace a  jiná společenská sdružení mající sídlo v  naší 
městské části Brno-Tuřany. Finanční prostředky, které 
městská část vydává, nejsou malé. Také Sportovní klub 
Tuřany je z těchto finančních prostředků podporován.
V  letošním roce byly tyto finanční prostředky použi-
ty k  částečné úhradě mzdových nákladů spojených 
s  údržbou sportovního areálu a  na letní soustředění 
mladých fotbalistů v Horních Bojanovicích. Dle smlou-
vy s  MČ mají dotované organizace vůči poskytovateli 
určité povinnosti, např. propagace MČ na svých webo-
vých stránkách, o  své činnosti informovat minimálně 
jednou ročně v místním periodiku apod. Myslím si, že 
pokud to není v  rozporu se zákonem o  informacích, 
měla by být naše veřejnost seznámena prostřednictvím 
našeho zpravodaje, kolik jednotlivé spolky, organizace 
či zájmová sdružení obdržela finančních dotací od naší 
Městské části Brno-Tuřany
 

Lubomír Kovář, předseda

Finanční podpora sportovních klubů

Informace o  finanční podpoře sportovních klubů je 
veřejnou informací, která je přístupná na webových 
stránkách obce v zápisech z jednání Rady městské části 
Brno-Tuřany.

Radnice poskytuje dva druhy dotací:

1. na provozní výdaje (pouze pro sportovní kluby, 
které mají sídlo v naší městské části) Maximální výše 
dotace pro jeden klub je 70.000 Kč.
2. individuální dotace na sportovní akce, turnaje 
apod.

Pro lepší přehled přikládám tabulku s  podporou jed-
notlivým sportovním klubům.

Radomír Vondra, starosta

SPORT

Jakub Brück a Marina Makarenko

Jan Jochman a Julie Tumová

SK Tuřany 

Naše městská část ze svého rozpočtu finančně podporuje sportovní a zájmové spolky, mládežnické 
organizace a jiná společenská sdružení mající sídlo v naší městské čásA Brno-Tuřany. Finanční 
prostředky, které městská část vydává, nejsou malé. Také Sportovní klub Tuřany je z těchto finančních 
prostředků podporován. 
V letošním roce byly tyto finanční prostředky použity k částečné úhradě mzdových nákladů  spojených 
s údržbou sportovního areálu a na letní soustředění mladých fotbalistů v Horních Bojanovicích. Dle 
smlouvy s MČ mají dotované organizace vůči poskytovateli určité povinnosA, např. propagace MČ na 
svých webových stránkách, o své činnosA informovat minimálně jednou ročně v místním periodiku 
apod. Myslím si, že pokud to není v rozporu se zákonem o informacích, měla by být naše veřejnost 
seznámena prostřednictvím našeho zpravodaje, kolik jednotlivé spolky, organizace či zájmová 
sdružení obdržela finančních dotací od naší Městské čásA Brno-Tuřany 
   

                                                                              Lubomír Kovář, předseda  

Finanční podpora sportovních klubů 

Informace o finanční podpoře sportovních klubů je veřejnou informací, která je přístupná na 
webových stránkách obce v zápisech z jednání Rady městské čásA Brno-Tuřany. 
Radnice poskytuje dva druhy dotací: 

1. na provozní výdaje (pouze pro sportovní kluby, které mají sídlo v naší městské čásA) 
Maximální výše dotace pro jeden klub je 70.000 Kč. 

2. individuální dotace na sportovní akce, turnaje apod. 

Pro lepší přehled přikládám tabulku s podporou jednotlivým sportovním klubům. 

Radomír Vondra, starosta 

Dotace na provoz Dotace na akce Celkem Kč

SK Tuřany 65 014 1 akce 30 000 95 014

DSP Kometa 68 693 1 akce 5 000 73 693

TK Tuřany 42 280 5 akcí 19 000 61 280

TJ Dvorska 20 111 2 akce 36 000 56 111

TJ Holásky 45 084 0 akcí 0 45 084

TJ Sokol 45 001 0 akcí 0 45 001

Troopers 0 3 akce 27 000 27 000

TJ Sokol BC RSC 23 817 0 akcí 0 23 817

Celkem 310 000 117 000 427 000
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POJĎ SE ZA NÁMI 
BAVIT FLORBALEM
 NABÍRÁME HOLKY A KLUKY VE VĚKU OD 4 LET

Kde a kdy?
SH Tuřany 

úterý a pátek
Měšťanská 23

16:00–17:15 hod.

Hokejku ti
půjčíme

Marek Zvalo      +420 776 817 146      marek.zvalo@troopers.cz

V případě zájmu nás kontaktujte

www.troopers.cz florbal_troopersFlorbal TROOPERS

1.
měsíc máš
ZDARMA

SAKO Brno 
sváží o vánočních svátcích 

bez omezení až do 31. 12. a od pondělí 
3. 1. podle běžného  harmonogramu. 

Sběrná střediska odpadů mají otevřeno 
kromě vánočního a novoročního víkendu. 

V případě přeplněnosti barevných 
kontejnerů kontaktujte dispečink 

548 138 315, dispecink@sako.cz
nebo využijte mobilní aplikaci 

Brňáci pro Brno

Více na www.sako.cz

PF 2022
SAKO Brno přeje 
všem Brňanům 

úspěšné vykročení 
do Nového roku

Filip Leder, 
předseda představenstva

Prozkoumejte adventní Brno
Poznávat město můžete i v šálách a čepicích. Pro-
fesionální průvodci TIC BRNO vás v době adventu  
a Vánoc provedou kláštery v centru města, du-
chovní linku bude sledovat i procházka po brněn-
ských betlémech. Vezměte své děti a objevte, co si 
na Vánoce přeje brněnský drak, nebo zjistěte vše  
o brněnských pověstech. Pro ty lenivější z nás vyrazí  
i v prosinci na svou trasu vyhlídkový minibus. 
Dvě prohlídky lákají na Slavné brněnské vily  
a Paláce průmyslové aristokracie. Nadělte si plno 
společných zážitků i poznání kousku brněnské 
historie.

Program:
Kláštery v centru Brna -  11.12., 18.12. 
Co by chtěl drak pod stromeček? - 12.12.
Brněnské betlémy - 28.12 a 30.12. 
Vyhlídková jízda - Slavné vily - 11.12.
Vyhlídková jízda - Paláce průmyslové aristokracie  
12.12.

Prohlídky začínají vždy ve 14.00 h, 
více informací na www.gotobrno.cz 
nebo v informačních centrech.
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SBÍRKA 
VÝTVARNÝCH 
POTŘEB

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna Chovánek Klokánek   
Odbor zdraví Vrátnice  Vrátnice   
Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586
602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba: 
Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Út 8.00–14.00 hod.
Čt 8.00–14.00 hod.
Pá 8.00–13.00 hod.

Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Jedná se o:

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

• prstové barvy 
• tempery
• barvy na sklo
• vodové barvy
• štětce 
• tenké a tlusté trojhranné 

pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka 

• vlnkovaný papír (lepenka)
• tvrdé výkresy
• skicáky
• barevné papíry
• barevné kreslicí papíry 

velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny

META-PYRO, s.r.o.
Chráněná dílna hledá ženy a muže
s OZP, jednoduchá ruční práce,
montážní práce drobných součástek.
Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody,
jednosměnný provoz, 
věk naprosto nerozhoduje.
Práce v malém, příjemném kolektivu
stabilní firmy. 

Místo výkonu práce:
Kaštanová 34, Brno 
(u MAKRA směr Tuřany)
Tel. 775 330 122 info@meta-pyro.cz

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

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

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

INZERCE

Udělejte hezčí Vánoce kočkám  
v útulcích
Brněnský Charitativní kočičí spolek Kryšpín pomáhá 
několika ověřeným jihomoravským útulkům 
a tím stovkám koček v nouzi (k 9. 9. 2021 jich v těch-
to 9 útulcích bylo 760). Shání pro ně peníze, pořádá 
charitativní bazárky a aukce, benefiční akce, zřídil 
e-shop… 

Chcete-li o Vánocích udělat dobrý skutek, pomáhejte 
s  ním. Pošlete do útulků něco dobrého na zub, kup-
te si v e-shopu darovací certifikát, dejte domov kočce  
z útulku (ale pozor, je to živý tvor, ne dárek, který mů-
žete po svátcích odložit) nebo pošlete finanční dar na 
transparentní účet veřejné sbírky. 

Nebo se staňte jedním z  834 pravidelných dár-
ců stokoruny měsíčně, které spolek pro opuš-
těné, nechtěné, nemocné, zraněné či týrané 
kočky shání. Více informací najdete na sociálních sítích  
a na www.spolek-kryspin.cz.
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POHŘEBNICTVÍ NOSTALGIE s.r.o. 

          

Pohřební služba Nostalgie, která je tu již 25 let, nyní otevírá v Modřicích, Chrlická 661 novou 
provozovnu a její součás? je i smuteční obřadní síň.  
Koncipování nové, moderně vybavené smuteční obřadní síně do rekonstruované provozovny po-
hřební služby vedlo k tomu, aby byl brán ohled na důležitost, vážnost a důstojnost každého 
smutečního obřadu. Ať už je to snadná dopravní dostupnost, dostatečné množství parkovacích 
míst přímo v prostorách areálu s obřadní síní, je tu v neposlední řadě i příležitost využít samotný 

areál, který k tomu přímo vybízí.            

Zajištění pohřebních služeb, prodej kvěPn 
a hřbitovních doplňků po telefonické domluvě 

Sjednání rozloučení kdykoliv po telefonické domluvě.  

pondělí  – pátek     tel.:   607 020 844 

   NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA PŘEVOZ ZESNULÝCH  

Tel.:   602 891 347 

www. nostalgie.cz 

email: modrice@nostalgie.cz 

 

INZERCE
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MALBY 14 Kč/m 2, NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/ks, radiátorů aj., TAPETOVÁNÍ, ZEDNICTVÍ, tel. 
606 469 316,

www.maliribrno-hezky.cz

ZES Brno, a.s., Sladovnická 518/4 přijme vrátného areálu na HPP, směny den/noc. Kontakt: Zouhar,
tel. 725 807 520

ZES Brno, a.s., Sladovnická 518/4 přijme záskok vrátného areálu, směny den/noc. Kontakt: Zouhar,
tel. 725 807 520

 
Opravím počítač/seřídím. P. Beller@seznam.cz, tel. 776 187 490
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                                       Sbor dobrovolných hasičů Brněnské Ivanovice 

            zve děti a rodiče 

            ve čtvrtek 23. prosince 2021 v 18. 00 hodin 
                    k hasičské zbrojnici Jahodová 5 

                    na 

           Rozsvícení Vánočního stromu 

             a představení v podání dětí  naší MČ 
            připraveno je i malé překvapení  

             Srdečně zvou hasiči Br. Ivanovice a učinkující děti 

.  

Tříkrálová sbírka v naší MČ

Pokud to okolnosti umožní, proběhne v naší městské části, stejně jako každý rok,

v sobotu dne 8. 1. 2022 Tříkrálová sbírka,

kterou každoročně pořádá Charita Česká republika.
Vzhledem k epidemiologickým opatřením se bude Tříkrálová sbírka konat s omezeními, s malým počtem 

koledníků. Pokladničky budou ale také umístěny v obchodech pana Tůmy a v neděli 9. 1. 2022 také dopoledne 
ve farním kostele.

Skupinky koledníků budou mít 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 kasičky, jde patrně o koledníky, kteří nekoledují pro Charitu.
Hledáme nové ochotné spolupracovníky koledníky a vedoucí skupinek pro zajištění průběhu Tříkrálové sbírky. 

Zájemce prosíme, aby se přihlásili na mailu trikral.sbirka.turany@seznam.cz.


