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Bartolomějské hody

Ze starostova šuplíku
Máme za sebou další, sedmý ročník Slavností tuřanského zelí a dovolím si tvrdit, že
opět úspěšný. Krásné počasí, účast téměř
1200 návštěvníků, pohodová atmosféra, fantastický koncert Janka Ledeckého. Akce je
organizačně náročná, proto bych rád poděkoval členům kulturní komise, brigádníkům
a zaměstnancům úřadu, kteří se na přípravě
a zdárném průběhu podílejí. Již nyní začínáme chystat program Slavností na příští rok
a myslím, že se bude zase na co těšit.
Počasí nám přálo i na promítání letního kina.
Přesto přišlo méně návštěvníků než v uplynulých třech letech. Je to škoda, ale věřím,
že příští rok bude rozsáhlejší nabídka i nových filmů a vy svoji návštěvou kino opět
podpoříte.
Z dalších větších kulturních akcí nás čeká
v lednu příštího roku společenský ples. V letošním roce jsme ho kvůli protipandemickým
opatřením bohužel nemohli uspořádat. Doufám, že tentokrát bude situace výrazně lepší
a na plese se s vámi budu moci setkat.
V samostatném článku zpravodaje jsme
pro vás připravili informace o připravované
revitalizaci „Lesíčka“ v Brněnských Ivanovicích. Smyslem revitalizace je zpřístupnit tuto

zpustlou lokalitu, zatraktivnit ji pro občany
jako další z možných cílů vycházek, a to vše
při zachování jejího přírodního charakteru. Na revitalizaci se nám podařilo zajistit
od Statutárního města Brna dotaci ve výši
1.500.000 Kč.
Další dotaci od města Brna ve výši
1.000.000 Kč ve prospěch životního prostředí se nám podařilo získat na úpravu starých
výsadeb podél polních cest za základní školou Měšťanská. Projekt počítá s vyčištěním
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této lokality, s dosadbou nových keřů a stromů a s následnou údržbou zeleně. V budoucnu zde chceme také
obnovit původní morušové lesíky.
V minulém vydání zpravodaje jsem vás informoval
o plánované rekonstrukci účelové komunikace Východní (mezi ulicemi Sokolnická a Myslivecká). Narůstající ceny ve stavebnictví nám neumožnily podepsat
smlouvu s vítěznou firmou a museli jsme vypsat nové
výběrové řízení. Rekonstrukce se bude realizovat až na
jaře příštího roku.
V průběhu prázdnin jsme kompletně vyměnili osvětlení
ve sportovní hale. Stará halogenová světla byla nahrazena úsporným LED osvětlením.
Ani ve škole se o prázdninách nelenilo. Dokončila se
rekonstrukce rozvodů vody ve školní budově Měšťanská. V každé třídě je nyní k dispozici i teplá voda. Dále
budeme pokračovat rekonstrukcí sociálních zařízení
v každém patře základní školy.
Přeji vám krásný barevný podzim
Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 70. schůzi dne 31. 5. 2021:
- uložila úřadu požádat investiční odbor MMB o zahájení přípravných prací na zpracování investičního záměru
na výstavbu chybějících chodníků v k.ú. Dvorska,
- schválila nabídku FLORA SERVIS s.r.o. na realizaci veřejné zakázky „Dodání herních prvků pro MŠ Holásecká“ za cenu 186.498 Kč.
Rada na 71. schůzi dne 7. 6. 2021:
- uložila úřadu požádat Odbor zdraví Magistrátu města
Brna o zpracování investičního záměru na akci „Nová
poliklinika (zdravotní středisko) Tuřany“ a následné

předložení, projednání a schválení Žádosti o zpracování tohoto investičního záměru v orgánech města.
Rada na 72. schůzi dne 14. 6. 2021:
- souhlasila s povolením stavby nazvané „Brno, kmenová stoka E – oprava kanalizace“ Pro provádění stavby
požaduje na pozemcích v k.ú. Holásky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací
a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Repase
dveří v budově MŠ Zapletalova“ za cenu 65 500 Kč.
Rada na 73. schůzi dne 28. 6. 2021:
- nesouhlasila s odstraněním 4 ks zeravů rostoucích na
pozemku p.č. 120/2 v k.ú. Holásky a upozorňuje žadatele, že je nutné nový vjezd koordinovat s projektem na
rekonstrukcí ulice Na Návsi připravovanou společností
Brněnské komunikace, a.s.,
- seznámila se s žádostí společnosti studio ELING CZ
s.r.o., o vyjádření k odstranění 1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p.č. 179/1, k.ú. Tuřany, ul. Šípková
a nesouhlasila s jeho kácením, požaduje zvolit vhodný
technický postup tak, aby mohla být dřevina zachována
a nedošlo k poškození její nadzemní či podzemní části,
- schválila uzavření smlouvy s Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje o připojení elektrické
požární signalizace na halu Měšťanská 23.
Rada na 74. schůzi dne 26. 7. 2021:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na pořízení věcných
prostředků požární ochrany – ruční radiostanice a zásahového tabletu, vč. aplikace umožňující sdílení dat
s KOPIS HZS JmK v roce 2021.
Rada na 75. schůzi dne 9. 8. 2021:
– schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč
na akci „Regionální výstava vín, Kateřinská přehlídka
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ročníkových a přívlastkových vín“, která se bude konat
dne 20. 11. 2021,
– žádá prostřednictvím města o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního 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 neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky a pro JSDH Brno-Brněnské Ivanovice,
– projednala žádost Odboru participace MMB o vyjádření k projektu „Hřiště na nohec“ v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás, vzala na
vědomí:
• popis projektu „Hřiště na nohec“ na území MČ
Brno-Tuřany,
• že finanční prostředky na realizaci a správu projektu
„Hřiště na nohec“, po dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna,
• že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování
občanů města, které proběhne v listopadu 2021,
– souhlasila s realizací předloženého projektu „Hřiště na
nohec“, a to pod podmínkou, že hřiště bude trvale přístupné pro veřejnost, nesouhlasila se správou projektu
po uplynutí tříleté doby udržitelnosti, neboť pozemek
v k.ú. Brněnské Ivanovice, na kterém má být projekt realizován, je ve správě společnosti STAREZ – SPORT, a.s.,
nikoli městské části Brno-Tuřany.
– schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Oprava
studny U Potoka“ za cenu 94.380 Kč,
– schválila nabídku SIDESTAV, spol. s r.o., na realizaci
veřejné zakázky „Oprava uliční fasády a nátěr oken radnice“ za cenu 3.804.814,75 Kč,
– schválila nabídku H.K.U., spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava účelové komunikace Východní“ za
cenu 2.696.179 Kč.
Rada na 76. schůzi dne 23. 8. 2021:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je
poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na Slavnosti tuřanského zelí 2021,
- seznámila se s žádostí společnosti HiProject s.r.o.,
o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: TDI ul.
K Jezerům - Výmlatiště, I. komunikace, chodníky, II. autobusová zastávka v ulici V Aleji, III. vodovod, kanalizace, zasakování a Zkapacitnění vodovodního řadu v ulici
Výmlatiště a souhlasila s umístěním stavby, a to za podmínky dodržení obecných podmínek pro zásah do účelových komunikací a zeleně ve správě MČ Brno-Tuřany.
Zastupitelstvo na 17. zasedání dne 24. 6. 2021:
Projednalo připomínky k upravenému Návrhu územního plánu města Brna:
Usnesení č. 1 – Oblast Sladovnická, Rolencova, Lesék
- ZMČ nesouhlasí s trasováním komunikace v prodloužení ulice Sladovnické do Rolencovy v ploše BI-2,
nesouhlasí s napojením na ulici Jubilejní a požaduje
prodloužení ulice Sladovnické v trase stávající účelo-
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vé komunikace přes železniční trať do Holásek k ulici
Závětrné,
Usnesení č. 2 – Plochy výroby, lehké výroby a skladování kolem dálnice a letiště
- ZMČ požaduje v ploše TU-10 zrušit plochy lehké výroby E a toto území ponechat jako zemědělskou půdu,
Usnesení č. 3 – Oblast kolem Tovární
- ZMČ požaduje zrušit plochu TU-1 v části P/a3 a ponechat zemědělskou půdu A, zrušit plochu W/v3 na k.ú.
Tuřany, nahradit ji plochou zahrádek I a situovat komunikační napojení oblasti Tovární a Žlíbky-Ovčírny před
obchvat tak, aby nedocházelo k závleku dopravy z nových návrhových ploch do centra Tuřan,
Usnesení č. 4 – Plochy kolem Letiště
- ZMČ požaduje zrušit plochy pro průmysl P severně od
letiště a ponechat zde zemědělskou půdu A, dále
požaduje, aby případný rozvoj průmyslových ploch
na jihu města byl podmíněn realizací obchvatu Tuřan
a dálničního sjezdu na D1. 2,
Usnesení č. 5 – Dvorska plochy zahrádek
- ZMČ požaduje zrušit plochu zahrádek proti závodišti
a ponechat ornou půdu A. Zahrádky je možné umístit
do vytipovaných vhodných území na pozemcích města,
např. severně od Pratecké nebo místo ploch E/a2 severně od ulice Grunty,
Usnesení č. 6 – Orlovna
- ZMČ požaduje zařadit celý areál Orlovny do plochy
sportu S,
Usnesení č. 7 – Regulační plán V Aleji
- ZMČ požaduje, aby informace o zpracovaném regulačním plánu byla zapracována v kartě lokality Ho-2,
a to včetně odůvodnění jeho souladu s novým územním plánem tak, aby nebyla zpochybněna a omezena
doba jeho platnosti a dále požaduje, aby bylo definováno, pro jakou část rozvojové lokality je regulační plán
zpracován.

Církev československá husitská Vás zve na

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
z lidových písní a koled
v neděli 5. prosince v 16 hod.
v Husově sboru v Brně Tuřanech.

Hraje a zpívá VONICA,
cimbálová muzika z Krumvíře
se svými sólisty a primášem Františkem Korábem.
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Projekt sadových úprav a herního
hřiště Lesíček
O obnově Lesíčku se mluví již několik let. Byly vypracovány studie navrhující možné úpravy, proběhly besedy
s občany. Na jaře tohoto roku jsme vás informovali o základních rysech chystaného projektu revitalizace. Protože
se zahájení realizace tohoto záměru už skutečně blíží, rádi
bychom vás nyní blíže seznámili s budoucí podobou tohoto dnes zanedbaného a nevyužitého koutu naší městské části.
Plocha řešená projektem (parcela Brněnské Ivanovice
779/1, výměra 9288 m2) nebyla velmi dlouho udržována.
Parcela je divoce zarostlá stromy a keři. Hlavní dřevinou
určující vzhled Lesíčku je trnovník akát. Podle dobové dokumentace zde byly vzrostlé akáty již v 60. letech minulého století. Dále se zde v menší míře nacházejí ořešák,
jasan, jedle, javor, bříza a smrk. Podrostové patro tvoří
nálety a výmladky zmíněných stromů, především akátu,
ořešáku a jasanu. V některých částech je velmi rozšířený
na zemi i na stromech břečťan.
Lesíček je přístupný ulicí Jubilejní a dvěma pěšinami, které navazují na vycházkové trasy (Ivanovický potok a nová
alej). Hlavní pěšina vede napříč Lesíčkem od západu
k východu. Porost křižuje několik vyšlapaných pěšin. Z východní strany je momentálně nepřístupný průchod mezi

zahradami od ulice Kudrnova. Lesíčkem vede souběžně
s hlavní pěšinou dešťový kanál. U točny při objektu garáží
je umístěno malé dětské hřiště.
Některá místa mohou i hrozit zraněním – zakončení dešťového kanálu, svah u hřiště.
Podstatou projektu revitalizace je citlivá obnova Lesíčku,
zachování jeho charakteru, podpora vývoje z monokulturní akátiny na smíšený porost domácích druhů. Staré
stromy budou v rámci bezpečnosti zachovány na dožití,
mrtvé dřevo bude také ponecháno v Lesíčku, obé slouží
mimo jiné jako domov pro zdejší faunu. Lesíček je bohatý
na drobnou faunu: různé druhy brouků, ptáci, sovy, veverky aj. I proto je potřeba zachovat určitou divokosti Lesíčku
a nerušených prostor pro drobné živočichy.
Touto divočinou bude citlivou formou vedena dobrodružná stezka, která je přímo napojená na přírodně laděné dětské hřiště. Tato stezka je zaměřená na zdolávání
menších i větších přírodních překážek, skákání přes kameny, balancování na kládě stromu, vyzkoušení si bosonohé
chůze po různorodých površích. Hlavním použitým materiálem jsou kmeny a větve kácených akátů, které budou
zpracovány přímo na místě.
Ve spodní části u křižovatky cest je navrženo dětské hřiště,
které má přírodní podobu a je citlivě zasazeno do stávajícího porostu. Je zde navržena skluzavka pro menší děti
a dřevěný prolézací a balanční prvek s lanovou sítí. Jako
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materiál bude opět sloužit neopracované akátové dřevo
kácených stromů, které bude zpracováno do potřebné
podoby navržených prvků. Dopadovou plochou je přírodní zatravněný povrch.
Důraz a péče jsou věnovány dlouhodobé udržitelnosti
a nezničitelnosti jednotlivých prvků stezky a hřiště. Podobou a charakterem je dobrodružná stezka ojedinělá,
a to nejenom v naší městské části. Bude nabízet funkci
herní i poučnou.
Mobiliář bude tvořit několik laviček, odpadkový koš a dvě
naučné tabule, které jsou umístěné na začátku a konci
dobrodružné stezky. Ta bude začínat dřevěnou vstupní
bránou ve své spodní části těsně před lávkou přes dešťový kanál. Dětské hřiště je v rámci širšího okolí Tuřan
jedinečné a nahradí stávající nevhodně umístěné hřiště
v těsné blízkosti silnice.
V rámci projektu jsou také řešena nebezpečná místa: dešťový kanál a svah u hřiště.
Potřeby návštěvníků budou vymezovat zhutněné lesní
cesty a vyšlapané stezky různých šířek. Vzhledem k přírodnímu charakteru místa nebudou stávající cesty a pěšiny
nijak více upravovány.
Díky otevření průchodu z Kudrnovy ulice bude Lesíček
lépe dosažitelný a vytvoří logickou návaznost na stávající
okružní procházkové trasy.
Východiskem a cílem pěstebních zásahů je, jak již bylo
řečeno, podpora vývoje z monokulturní akátiny na smíšený porost domácích druhů, tedy cílené uvolňování a dopěstovávání stávajících mladých perspektivních dřevin
v podrostu a jejich průběžné probírky namísto výsadby.
Budou podpořeny zdravé stromy (javor mléč, dub letní,
jasan ztepilý, dřezovec, ořešák černý, jírovec maďal, bříza
bělokorá, habr obecný; javor jasanolistý, ořešák královský). Tyto dřeviny budou chráněny proti mechanickému
poškození zakůlováním a ochranným pletivem. Dojde
k redukci mladých náletů, postupné asanaci odumírajících akátů a posílení druhové diverzity Lesíčku. Budou
podpořeny stávající keře v podrostu (bez černý, brslen
evropský, hloh obecný, ptačí zob, růže šípková).
Značný důraz je kladen na bezpečnost v prostoru navrženého hřiště, dobrodružné stezky a stávajících pěšin, v sousedství cest a dalších objektů.
Již na podzim začnou první práce obnovy Lesíčka, a to
práce nejméně populární. Je třeba vykácet celou řadu
stromů a Lesíček vyčistit od náletů. Některé stromy jsou
suché a mohou být i nebezpečné, ve špatném zdravotním stavu nebo rostou v místě budoucího herního hřiště,
dobrodružné stezky či v bezprostředním okolí cestní sítě.
Pokud to bude možné, budou některé stromy vzhledem k zmlazovací schopnosti akátu místo vykácení stabilizované sesazením.
Budou také ponechány vzrostlé jehličnany na okraji Lesíčku u zahrad (smrk ztepilý, borovice lesní, douglaska
tisolistá). Staré stromy budou v rámci bezpečnosti zachovány na dožití.
Dřevo kácených stromů bude navíc použito k výrobě prv-
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ků dobrodružné stezky a herního hřiště.
Dále dojde k probírce zahuštěných náletů a odstranění
slabých jedinců a průklestu keřového patra.
Pro úspěšnou obnovu je samozřejmě nutná součinnost
s dendrologen a autorským dozorem průběžně během
celé doby realizace. Je třeba si také uvědomit, že se jedná
o dlouhodobý proces.
V příštím roce pak budou následovat terénní úpravy
a především instalace navržených prvků: herního hřiště, dobrodružné stezky a mobiliáře. I v následujících letech bude Lesíček vyžadovat pravidelnou údržbu, ať už
půjde o odstraňování náletů, ošetření stromů či opravy
dřevěných prvků.
Revitalizace Lesíčku je akce náročná časově, organizačně
a především finančně. Vedení městské části se však podařilo získat finanční dotaci Magistrátu města Brna ve výši
1,5 mil. korun. Věříme, že úsilí do této akce vložené se vrátí
ve spokojenosti našich spoluobčanů a radosti našich dětí.
Radomír Vondra, Žijeme zde
Hana Dombrovská, Komise životního prostředí

Dáme na vás se blíží do finále
V rámci pátého ročníku participativního rozpočtu Dáme
na vás byla opět navržena spousta zajímavých projektů. Mnoho z nich bylo posouzeno jako proveditelných
a postupují tak do celoměstského listopadového hlasování. Za městskou část Brno-Tuřany se do hlasování
dostal projekt s názvem Hřiště na nohec.
S ostatními projekty se můžete seznámit v galerii na
webu damanavas.brno.cz nebo si je můžete prohlédnout na každoroční výstavě na náměstí Svobody, kde
budou vystaveny od 25. října do 9. listopadu.
Současně se také realizují vítězné projekty z minulých
let. Aktuálně je dokončeno již 19 projektů a dalších 31
je v realizaci, z toho 3 projekty přímo v Tuřanech.
O projektech, kterým bude z participativního rozpočtu
rozdělena celková částka 35 milionů korun, rozhodnete
během
v listopadu vy. Máte už své
favority listopadu
do hlasování?

pro projekt v naší městské části!
Hřiště na nohec
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
pro různé sporty a zároveň místo na kulturní
a společenské akce.
Josef Hron, navrhovatel

www.damenavas.brno.cz

LISTY / 6

INFORMACE Z RADNICE

VOLBY 2021
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek
dne 8. října 2021 od 14:00 – 22:00 hodin
v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 – 14:00 hodin
Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21třída v přízemí
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;
Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá;
Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38
sudá; U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova 1-43,45 do konce, Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E, 289E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická;
Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená; Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná
Okrsek č. 24003, volební místnost: ÚMČ Tuřanské
nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,1
5,16,18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká;
Režná; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková
5-13; Tuřanské nám.; U Radaru, Východní; Tuřany číslo
evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost: ÚMČ Tuřanské
nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do
konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská;
Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21;
Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice
1. května; Vítězná; Zezulova 44; Tuřany číslo evidenční
12E, 64E, 107E,154E, 167E
Okrsek č. 24005, volební místnost: MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova
Informace pro voliče
Právo volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18
let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva
a je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého
trvalého pobytu tj. u Úřadu městské části Brno-Tuřany,
příp. volí na voličský průkaz pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá ÚMČ Brno-Tuřany
na jeho žádost voličský průkaz. Žádost obsahuje jméno
a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého po-

bytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost o voličský průkaz může volič podat:
- podáním žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
- podáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky ÚMČ Brno-Tuřany, IDS: f9ubyek
a to doručením na ÚMČ Brno-Tuřany do pátku dne
1. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin nelze
prodloužit ani prominout její zmeškání!)
- osobně si může volič požádat nejpozději do středy
dne 6. října 2021 do 16:00 hodin. (lhůtu 16:00 hodin
nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).
Voličský průkaz lze nejdříve vydat ode dne 23. 9. 2021
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Zásady hlasování
Volič do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost nebude mu umožněno hlasování.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová,
tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky
i ve dnech voleb ve volební místnosti.
Bližší informace a podrobnosti na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz-volby

Vítání dětí
Vážení rodiče,
pokud máte zájem o slavnostní „Vítání dětí“ na radnici naší městské části, je třeba, s ohledem na ochranu
osobních údajů, abyste se přihlásili sami.
O zařazení svého dítěte do seznamu dětí, které budou
slavnostně přivítány, musíte požádat osobně. Je třeba
vyplnit a podepsat souhlas se zpracováním osobních
údajů.
Slavnostní „Vítání dětí“ bude v sobotu 16. října 2021.
Účastnit se mohou pouze děti, které mají na území
městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.

ŠKOLA
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ny děti mohly být ve školce a mohly si opět společně
hrát a vydat se na pohádkovou cestu a hledat ztracený
loupežnický poklad. Cesta vedla kolem holáseckých jezer, kde děti plnily úkoly loupežníka Matlafouse.
Nejlepší děti čekalo na konec, když našly starou loupežnickou truhlici s pokladem.
To ale nebyl konec prima dne, protože ve školce na zahradě byla pro děti připravena párty a spousta dobrot.
V červnu děti navštívily hasičárnu v Holáskách. Pan
Valach dětem přiblížil práci hasičů, vyprávěl o jejich
nezbytné hasičské výbavě. Děti si vyzkoušely, jak to
vypadá uvnitř hasičského auta. Největší zážitek pro ně
byl ze spuštění sirény a majáku. To bylo něco!!! Moc
děkujeme panu Valachovi za bombastické dopoledne
v hasičské zbrojnici, které pro děti vytvořil.
Konec školního roku jsme opět ukončili zahradní slavností, kdy předškoláci byli pasováni na školáky.
Nyní se moc těšíme na nový školní rok, na nové kamarády a školkové zážitky.
Lucie Dražilová, ředitelka MŠ

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
2020/2021
Děti z mateřské školy v Holáskách prožily kouzelné chvíle při aktivitách z nejrůznějších oblastí společenského,
sportovního i kulturního dění.
Školní rok byl odstartován zahradní slavností v doprovodu rodičů. Děti si náramně užily skákací hrad, střílení
z luku, chůzi po laně. Že se dětem líbí tanec, to předvedly na Slavnostech tuřanského zelí. Taneční projev
těch nejmenších dětí příjemně pobavil diváky, především však jejich rodiče.
Covidová opatření přerušila slibně se rozvíjející program. Začaly karantény…
Dětem se stýskalo hlavně po kamarádech, školkových
hrách, zpívání u klavíru a výtvarném tvoření.
Ve druhém pololetí se začalo blýskat na lepší časy a ve
školce byl uspořádán maškarní bál, který navštívily
známé pohádkové tváře, jako například Elza z Arendelského království, piráti z Karibiku, pejsek a kočička,
princezny a další. Děti si vše užily za doprovodu hudby.
Mateřská školka byla opět v době Lockdownu na delší
dobu uzavřena. Paní učitelky přešly na distanční výuku
a posílaly dětem úkoly, hádanky, písničky, omalovánky
poštovním holubem zvaný email.
Hurá, hurá, sluníčko volá. Konečně přišel den, kdy všech-
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VÝSTAVNÍ SPOLEK

A MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-TUŘANY

VÁS ZVOU NA NOVOU VÝSTAVU
O VÝZNAMNÉ TUŘANSKÉ RODINĚ ŠŤASTNÝCH -

„Šťastná rodina“
VÝSTAVU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT DO BŘEZNA 2022
V KULTURNĚ SPOLEČENSKÉM CENTRU NA TUŘANSKÉ RADNICI
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Tuřanská farnost žije!
Uplynulá doba přinesla kromě pandemie nové možnosti vzájemných kontaktů. Protože nešlo se setkávat
osobně, nebo jen omezeně (pokud jsme se za těmi
rouškami vůbec poznali), možná jsme si všichni víc uvědomili, o co vlastně člověku jde nejvíc - totiž o vzájemné vztahy, o blízkost, o bližního.
Mladí farníci - muži technického nadání začali uskutečňovat pravidelné přenosy bohoslužeb - každou neděli
v 10 hodin se dodnes můžete zúčastnit bohoslužeb on-line. Jinou možností spojení byly a zůstávají telefonáty: vzpomněl jsem si na někoho? Tak jenom získat jeho
mobil a zavolat. Existuje „farní adresář“?, napadlo někoho. Protože to někdy byly překvapivé rozhovory s lidmi,
s kterými se u kostela jen pozdravíme.
I letos se začala zpovzdálí připravovat Noc kostelů. Byl
určen termín - pátek 28. května.
Jen se dlouho nevědělo, jestli celá akce bude vzhledem ke coronakrizi uskutečněna. Trochu jsme si „lámali
hlavu“ s programem: chrámový sbor už rok nenacvičuje, mohli vystoupit jen jednotlivci…
My všichni spolu s hosty jsme naslouchali úžasnému
hlasu všech našich zvonů, poté u kaple Zjevení skupině lesních rohů, tentokrát se zpěvem - žáků Jindřicha
Petráše. Na kůru vystoupili s krásným programem Hana
Bartoníková - hoboj, Martin Dvořáček - zpěv a jako host
varhaník Filip Šmerda. Od 17 do 20 hodin měly také
děti svůj program na zahradě u Domečku, kde mohly
uplatnit své talenty - počasí přálo, tak i díky tomu se dětí
sešlo hodně.
Lucie Žáková nás provedla historií tuřanského kostela
a poutního místa. Z její přednášky přinášíme dva zajímavé náměty:
Poutní cesta z Brna do Tuřan
Poutníci do tuřanského chrámu Panny Marie, snad nejstaršího poutního místa na Moravě, mířili již od středověku. Přicházeli nejen zdáli, ale i z poměrně nedalekého
Brna. O tom, kudy vedly jejich kroky nejčastěji, máme
doklad: rytinu z Balbínova díla Diva Turzanensis. Na ní
vidíme cestu lemovanou patnácti výklenkovými kapličkami a vedoucí prakticky přímo od židovské brány (stála
přibližně v místech, kde se dnes setkávají ulice Masarykova a Bašty) k tuřanskému kostelu. Rytina skutečnost
příliš nezkresluje, cesta vedla v trase dnešní ulice Křenové, u Zderadova sloupu překročila řeku Svitavu a za Černovicemi vystoupala na hranu Tuřanské terasy. Odsud
již byl cíl pouti, tuřanský kostel, dobře vidět. Do Tuřan
poutníci přišli dnešní ulicí Malínskou. Z patnácti kapliček
se do dnešních dnů nezachovala žádná, padly za oběť
josefínským reformám, je však možné, že boží muka na
ulici Farní (lidově „antonínek“) stojí na místě jedné z nich.
Několik detailů k vnitřní výzdobě kostela
Interiér byl původně zdoben bohatou výmalbou, která byla ovšem v 2. polovině 20. století překryta jednobarevným nátěrem. Zachována zůstala pouze štuková
zrcadla na stropě, v nichž jsou zobrazeni apoštolové
spolu s jejich atributy, a to s jedinou výjimkou: Jidáše
nahradil svatý Pavel.

KULTURA
Dnes tedy z výzdoby kostela zaujmou především oltářní obrazy a vitrážová okna.
Autorem hlavního oltářního obrazu z roku 1707 je významný barokní malíř, žák Karla Škréty, Jan Jiří Heinsch.
Obraz představuje Svaté příbuzenstvo. Ústřední postavou je svatá Anna, držící malého Ježíše, po její levici vidíme Pannu Marii. Ústřední trojice je obklopena
nejbližšími příbuznými. Kristus z Annina klína natahuje
ruku k míse ovoce, kterou mu přináší svatý Jan Křtitel,
dole s knihou na klíně a brkem v ruce sedící Jan Evangelista vše zvědavě pozoruje.
Vitrážová okna pocházejí převážně z 80. a 90. let 19.
století a byla vytvořena v souvislosti s úpravami kostela vedenými tehdejším duchovním správcem tuřanské farnosti Janem Evangelistou Špirkem v letech
1888–1891. Řada oken nad římsou zobrazuje světce:
sv. Cyrila a Metoděje, sv. Jana Sarkandera, sv. Martina
či sv. Terezii. Spodní okna jsou dary jednotlivých obcí či
rodin farníků a tematicky se váží ke Svaté rodině nebo
legendě o vzniku poutního místa v Tuřanech. Okno, jež
zpodobuje svatého Jáchyma, je darem obce Nenovice,
dále obce Holásky, Rosenberk a Dvorska se staly donátory vitráže znázorňující svatého Josefa a chrličtí věnovali kostelu zpodobení legendy o nalezení sošky Panny
Marie v hořícím keři.
Po skončení těchto programů pokračovala Noc kostelů v Tuřanech reprodukovanými písněmi křesťanských
skupin, tichá hudba se linula prostorem kostela i z venkovních reproduktorů. Kostel svítil do tmy všemi světly
i svícemi, stejně tak obě kaple v areálu a zval hosty do
pozdních hodin. Těch nakonec přišlo několik set, z Brna
a okolí, také ze Slovenska. „Nebyl jsem tu od své svatby…“, „Jezdím denně okolo a až dnes jsem zastavil…“,
„Je tu tolik světla…“.
K návštěvě kostela zve naše farnost každého z vás kdykoliv! V létě jsme prožili pouť ke sv. Anně a sv. Jáchymovi, jejichž svátek vyhlásil papež František jako světovou
pouť seniorů. V neděli 25. července v 10 hodin byla
v našem kostele sloužena bohoslužba za všechny dříve
narozené v naší farnosti. A podobných příležitostí je během celého roku víc - doporučuji zájemcům sledovat
webové stránky farnosti: www.farnostturany.cz.
P. Luboš Pavlů, tuřanský farář
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Kateřinská přehlídka vín
Sokolovna Brno Tuřany
Sobota 20. 11. 2021 ve 13:00

Dne 20. 11. 2021 od 13. hodin se koná již 22. ročník Kateřinské
přehlídky vín. Tato tradiční vinařská akce bude opět spojená
s prezentací předních moravských vinařství s volnou degustací jejich
vín. Atmosféru zpříjemní cimbálová muzika Mládí z Čejče.
Kateřinská přehlídka vín je oslavou nejen vína, ale i lidí, kteří jej
vyrábí, přijďte ochutnat…

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Na zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Tuřany dne
24. 6. 2021 na Orlovně proběhlo mj. projednání připomínek MČ k upravenému Návrhu územního plánu
města Brna (ÚPmB) za přítomnosti několika zástupů
Kanceláře městského architekta i zástupců Magistrátu města Brna. MČ připomínkovala absenci jakékoliv
zmínky o nedávno schváleném regulačním plánu V Aleji v ÚPmB a tím i právní nejistoty, zda i po případném
schválení Návrhu ÚPmB bude tento regulační plán
i nadále platit. Zpracovatelé i zadavatelé Návrhu ÚPmB
ujistili přítomné, že regulační plán bude platný a že připomínku zapracují.
V minulých Listech jsme informovali, že Magistrát nechá
zpracovat studii, která prověří optimální využití pozemku v souladu s regulačním plánem a stanoví v multifunkčním domě konečný počet bytových jednotek. Ke
zpracování studie a projektové dokumentace měl být
od počátku přizván i starosta MČ Brno-Tuřany. Bohužel
se tento slib náměstka JUDr. Olivy (dopis z 17. 3. 2021)
nenaplnil a zpracování proběhlo naprosto bez účasti našeho starosty. Na konci srpna bylo vedení MČ
se studií pouze seznámeno, bez možnosti jakýchkoli
připomínek.
Plánovaný multifunkční dům je navržen do dvou objektů: jeden velký třípodlažní jako bytový dům s velkými
byty 3+KK a 4+KK, druhý menší též třípodlažní, který
bude mít v prvním podlaží komerční prostor cca 300m2
a nad ním opět byty. Pod prvními podlažími obou objektů budou podzemní podlaží s garážemi.
Pozitivní zprávou je, že výstavbu chystá Magistrát realizovat v rámci svého projektu družstevního bydlení, což
by mělo výrazně snížit náklady na byty oproti cenám
developerů.
Lokalita U Potoka
Podle našich informací byl již vybrán projektant pro vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení
domu s pečovatelskou službou a mateřskou školku.

Holásecká jezera – revitalizace
Odbory Magistrátu města Brna stále hledají cesty jak
financovat realizaci projektu Revitalizace Holáseckých
jezer. Konkrétnější informace snad můžeme očekávat
v následujících měsících.
Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Bartolomějské hody v Holáskách v roce
2021
Bartolomějské hody v Holáskách se letos konaly v tradičním třídenním formátu v termínu 20.–22. 8. 2021.
V pátek jsme je ve 20 hodin zahájili předhodovou zábavou, kterou nám svojí produkcí opět doprovodila
výborně hrající skupina Akcent. Vytvořila skvělou atmo-
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sféru, takže o tanečníky na parketu nebyla nouze, a to
až do brzkých ranních hodin.
Sobotní den začal pro krojované ve 13 hodin, kdy se
rozprostřeli po obci, aby nás s rozmarýnkem pozvali
k následnému programu. Večer navazovala hodová zábava, kterou stárci uvedli krásným nástupem následovaným Moravskou besedou.
O hudební doprovod se nám po celý víkend starala již
dobře známá Mládežnická dechová hudba Bivojanka
z Jedovnic.
Nedělní program zahájila v 10 hodin polní mše svatá,
v odpoledních hodinách se krojovaná chasa, posílená
nastupující generací, nastrojila na průvod a následnou
odpolední zábavu, na níž předvedla mimo jiné tanec
Skočná. Počasí nám tentokráte celý víkend přálo, takže
stany, které nám zastřešují většinu míst k sezení v prostoru hřiště, mohly letos plnit pouze funkci slunečníků.

Na závěr mi dovolte poděkovat podporovatelům, bez
jejichž přízně bychom hody nedokázali uspořádat, a to
konktrétně:
Stárkům, Městské části Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. –
kamionová doprava, Areklama s.r.o., Restaurace FAKO,
BEG BOHEMIA, spol. s r.o., Restaurace COLATRANSPORT, DOKA, s.r.o. - dopravní značení, Vinotéka Hadler,
Pivnice na Sýpce, Hortim Trading, s.r.o., STRABAG BMTI
s.r.o., DELIKOMAT s.r.o., Oříšky s.r.o. – Oříšek brněnský,
M.P.R. SERVIS s.r.o., Hospůdka pod Lípami, Vinotéka
u Karličky, Ivana Kolečková – Cukrářství u sestry, Petr
Prokeš – Bajoo.cz, Petr Waidhofer – práce podlahářské,
Petr Waidhofer ml., Lukáš Waidhofer, Renata Sejáková,
Libuše Rudolecká, rodina Blažkova, rodina Honzákova,
rodina Hejčova, rodina Čandrlova, rodina Lachova, rodina Tesařova, rodina Běhálkova.
Romana Hejčová, za SDH Brno-Holásky
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SPORT
Nábor do oddílu juda
TJ Sokol Tuřany, oddíl juda pořádá nábor do toho oddílu. Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 16.00 hodin
v místní sokolovně.
Bližší informace podá Michal Mrázek, tel. 723 063 973.
Staňte se novým Krpálkem!

TJ Holásky informuje
V těchto řádcích vám přináším pár informací o dění
v naší jednotě. Fungování našeho spolku bylo silně postiženo covidovou situací a museli jsme se vypořádat
s výpadkem příjmů na naši činnost, a to především na
zajištění provozních nákladů. Tuto situaci se nám podařilo zvládnout díky vstřícnosti našich členů a také získáním provozních dotací z úrovně Městské části, města
Brna a Národní sportovní agentury.
Covidová situace nás také postihla po sportovní stránce. Všechny soutěže a tréninky našich družstev byly
přerušeny a opět se jak všichni doufáme, rozběhnou
v měsíci září. Jen pro úplnost připomínám, že náš A tým
bude opět nastupovat ve II. Lize což je třetí nejvyšší soutěž v České republice. Všichni v jednotě věříme, že náš
tým bude úspěšný a v sezoně vybojuje takové umístění,
aby se tato soutěž hrála i v příští sezoně. Doufáme, že
i podobně se bude dařit i našim ostatním týmům a celá

sezóna se odehraje kompletně.
V měsíci říjnu bychom opět chtěli spustit provoz naší
sauny. Samozřejmě za dodržení všech hygienických zařízení, která budou v danou chvíli platná. Bližší informace sledujte prosím v naší vývěsce, popřípadě na našich
webových stránkách.
Na závěr mně dovolte, abych tohoto článku využil a pozval děti a mládež do našeho družstva stolního tenisu,
které také obnoví svoji činnost po prázdninách. Bližší
informace sledujte na našich webových stránkách www.
tj-holásky.cz, kde najdete potřebné informace.
Aleš Jakubec, předseda TJ Holásky z.s.

INZERCE

Marmon Foodservice Manufacturing s.r.o.

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

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

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

Prodáme garáž na Jahodové ulici, 21 m2 plochy, výměr
27 m2. Garáž stojí na vlastním pozemku.
Cena 400.000 Kč. Tel. 602 763 905

Hledáme paní na celodenní hlídání seniora – Brno-Tuřany.
Vše po telefonické domluvě.

Kontakt: Jana Ambrožová, tel.: 731 488 836

Jsme společnost zabývající se výrobou
chladicích a výdejních zařízení pro nápoje.
Přestěhovali jsme výrobu z Německa
do nové budovy u brněnského letiště.

Obsazujeme pozici:

OPERÁTOR/KA
VÝROBY
Nabízíme možnost
rychlého kariérního růstu.
Životopisy zasílejte na:
kariera@marmonfoodservice.com
Petra Polusová
+ 420 720 978 104

Michaela Hermanová
+420 606 026 146
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INZERCE

Ledárenská 25, Brno 620 00 | www.beg.cz | info@beg.cz | Tel. 537 036 612
BEG BOHEMIA, spol. s r.o. je ryze česká obchodně výrobní společnost, která působí
na trhu 25 let. Zabýváme se komplexním řešením projektů a dodávek všech typů
skladových, archivních, kancelářských a prodejních interiérů.

Do našeho stále se rozvíjejícího kolektivu hledáme uchazeče na pozice:

JUNIOR SALES
MANAGER
Náplň práce
- vedení agendy obchodního
případu
- tvorba cenových nabídek
a rozpočtů
- komunikace se stávajícími
i novými zákazníky
Požadujeme
- SŠ/VŠ vzdělání (technické
a strojní obory výhodou)
- AJ na komunikativní úrovni
- MS Excel, MS Word na dobré
uživatelské úrovni
- řidičské oprávnění sk. B,
aktivní řidič
- výborné komunikační
dovednosti, týmový hráč
- praxe na podobné pozici
výhodou

SKLADNÍK
S ŘP
Náplň práce
- příjem materiálu
(naskladnění, vyskladnění)
- příprava a kompletace
zakázek
- úprava materiálu
(řezání, vrtání)
- přeprava materiálů v rámci
vlastních skladů
Požadujeme:
- praxe na podobné pozici
(není podmínkou)
- řidičský průkaz skupiny B, C
- průkaz VZV
- pečlivost a manuální
zručnost
- výhodou svářečský průkaz

TECHNICKÝ
NÁKUPČÍ
Náplň práce
- komunikace s tuzemskými
a zahraničními dodavateli,
poptávková řízení,
vyjednávání o cenách
- administrativa spojená
s chodem nákupního oddělení
- kontrola termínů
- denní komunikace
napříč firmou
Požadujeme
- minimálně SŠ vzdělání,
ekonomické/technické zaměření
- technická zdatnost,
čtení z výkresové dokumentace
- znalost MS Office, Outlook, IS
- znalost AJ slovem i písmem
- dobré komunikační dovednosti,
týmový hráč

Nabízíme
• práci na HPP v jednosměnném provozu po - pá
• firemní bonusy, osobní ohodnocení, pět týdnů dovolené, stravenkový paušál
• možnost odborného a profesního růstu, zaškolení samozřejmostí
• stabilní zázemí, příjemný kolektiv
• nástup možný IHNED

Svůj profesní životopis zasílejte na email sekretariat@beg.cz
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INZERCE

Prémiový èlen sítì

týden
Každý
ceny
akèní
Hasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 727 943 774

www.niagara.cz

Otevøeno:
po-pá 6:00 - 18:00 h., so 6:00 - 11:30 h.

Firma CZECH IMAGE GROUP s.r.o.
se sídlem na ulici
Sladovnická 19, 620 00 Brno

hledá kolegy na pozici:

SKLADNÍK od 25000/měs.
– Třídění, kontrola, vybalování, balení zboží
– Inventury
– Obsluha VZV
– Manuální i administrativní práce
– Požadujeme znalost práce na PC
– Řidičský průkaz sk. B výhodou
– Pracovní doba Po–Pá 08:00–16:30
– 5 týdnů dovolená
– Nástup možný ihned
– Vhodné spíše pro muže

Informace na telefonu:

NÁBYTEK NA MÍRU
ZAHRADNÍ DOMKY
PERGOLY

777 583 532

BRIGÁDNÍK DO SKLADU
– Drobné skladové práce
– Třídění, kontrola, vybalování, balení zboží
– Fyzicky nenáročná manuální práce
– Pracovní doba 08:00–16:30
– Nástup možný ihned
– Odměna od 120 Kč/hod.
– Vhodné pro studenty, důchodce, ZTP

Informace na telefonu:

777 583 717

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany,
Tuřanské náměstí 1, e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách ww.turany.cz. Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno Příští uzávěrka
je 15. 11. 2021. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou
správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány.
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Tuřanský

HODE
2021
70.

tradiční

poválečné

16.10.

17.10.

18.10.

Dopoledne
zvaní občanů
na hody
20:00
taneční zábava

14:00
požehnání v kostele
14:30
průvod od sokolovny

19:00
babské hody

SOBOTA

NEDĚLE

(za pěkného počasí zastávka
na radnici a poté odpolední zábava
na sokolovně)

Po celou dobu hraje Tuřanská Večerka.
Srdečně zve TJ Sokol Brno-Tuřany
a Národopisný soubor Ferdinanda Volka.

PONDĚLÍ

