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Ohlédnutí za rokem 2021
- hasiči Holásky

V posledním vydání obecního zpravodaje jsem svůj příspěvek zakončil informací o podání žádosti na opravy chodníků
v naší městské části. Opět nám bylo vyhověno a nyní již máme k dispozici aktuální
přehled plánovaných rekonstrukcí chodníků. V průběhu roku budou zahájeny práce na ulici Myslivecká a Východní a také ve
zbývající části ulice Kudrnova (od ulice Zezulova po Vyšehradskou). Celkem by tak
mělo být opraveno cca 900 m chodníků.
Další větší investiční akce se týká ulic Karkulínova, Farského, Přichystalova a Vítězná. V této oblasti je letos naplánována
kompletní rekonstrukce elektrického vedení. Současné nadzemní vedení bude
zrušeno a bude nahrazeno podzemním
vedením. Zároveň proběhne generální
rekonstrukce veřejného osvětlení. Jako
každá stavební činnost i tato sebou přináší řadu omezení a je potřeba počítat
i při těchto opravách s jistými komplikacemi. Především se to bude týkat dočasného omezení parkování. Prosím občany
o trpělivost a pochopení. Myslím, že konečný výsledek za to stojí.
Naplno se rozběhla revitalizace Lesíčka. Kácení suchých a nemocných stromů
zvedlo především na sociálních sítích
u některých občanů zbytečné vášně. Veškeré informace o projektu jsou přitom
dostupné na webových stránkách obce
a projekt revitalizace byl dvakrát projednáván na veřejné debatě s občany. Informace o aktuálním stavu revitalizace
naleznete v samostatném příspěvku pana
místostarosty.

Bohužel s další vlnou koronavirové epidemie jsme již podruhé museli zrušit obecní
ples. Velmi mě to mrzí a doufám, že příští rok se situace nebude opět opakovat
a konečně ples uspořádáme. Počítáme
však s pořádáním dalších kulturních akcí.
Postupně již připravujeme fotovýstavu,
dětský den, divadelní představení, koncerty na nádvoří radnice, letní noc, promítání letního kina, pejskiádu a samozřejmě
Slavnosti tuřanského zelí. Kulturní akce
se nám daří realizovat díky finančním příspěvkům řady sponzorů. Jejich seznam
najdete níže. Všem mnohokrát děkuji
a vážím si jejich podpory.
Radomír Vondra, starosta
Seznam parterů kulturních akcí
pořádaných MČ Brno-Tuřany
Generální partner:
ŽSD a.s.
Partner letního kina:
ABC PARKING s.r.o.

Partneři:
BASCOTRANS s.r.o.
KOMFORT, a.s.
MANAG invest, a.s.
AGRO Brno-Tuřany, a.s.
DUFONEV R.C., a.s.
SASTA CZ, a.s.
STAVBY PLUS s.r.o.
LUKAVCOVI s.r.o.
Gardentech s.r.o.
TANEČNÍ STUDIO KOMETA, z.s.
SIDESTAV, spol. s r.o.
KONTPEKO spol. s r.o.
GEFAB CS, spol. s r.o.
SmartGym
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 82. schůzi dne 22. 11. 2021:
- projednala návrh rozpočtu městské části Brno-Tuřany
na rok 2022,
- souhlasila s využíváním účelové komunikace v k.ú.
Holásky jako přístupové cesty na staveniště – oprava
kmenové stoky E - v období 01/2022 – 12/2023, a to
za podmínky dodržení obecných podmínek zásahu do
účelových komunikací a zeleně ve správě MČ,
- opětovně projednala návrh nového dopravního napojení obytné zástavby při ulicích Rolencova a Písníky,
který pro společnost AGSTAV TŘEBÍČ a.s., zpracovala
projekční kancelář Atelier DPK, s.r.o., a nesouhlasila
s navrženým dopravním řešením a požaduje realizaci
napojení lokality v trase stávající komunikace do restaurace COLA-transport,
- schválila nabídku STAVBY PLUS s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výměna oplocení MŠ Zapletalova“ za
cenu 335.876,64 Kč,
- schválila nabídku STROMMY COMPANY, s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Výsadba stromů v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 351.413,65 Kč.
Rada na 83. schůzi dne 29. 11. 2021:
- doporučila Zastupitelstvu schválit program Provoz
subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity a uložila Úřadu po schválení Zastupitelstvem zveřejnit program na úřední desce,
- seznámila se se zapracováním požadavků MČ Brno–
Tuřany do II. úpravy návrhu územního plánu města
Brna; požadované změny byly zapracovány v plném
rozsahu,
- schválila nabídku na výkon technického dozoru investora v rámci akce „Revitalizace Lesíčku“ za částku
2 200 Kč za kontrolu aktuálního stavu lokality a výběr
označených dřevin k sesazení a hodinovou sazbu 350 Kč
+ doprava za případné další potřebné konzultace,
- schválila nabídku FLORSTYL s.r.o., na realizaci veřejné
zakázky „Výsadba a dosadba v ÚSES v k.ú. Tuřany“ za
cenu 1 942 049,84 Kč,
- neměla připomínky ke studii nového polyfunkčního
domu V Aleji v Brně-Holáskách.
Rada na 84. schůzi dne 13. 12. 2021:
- schválila nabídku Generali České pojišťovny, a.s., na
realizaci veřejné zakázky „havarijní pojištění dodávkového automobilu pro pracovní četu“ za cenu 16.762 Kč
ročně,
- souhlasila s uzavírkou ul. Chrlická v části účelové komunikace NN 938 z důvodu překopu komunikace a vybudování kabelového vedení NN v předpokládaném
termínu od 4. 4. 2022 do 6. 5. 2022, a to za podmínky
umožnění příjezdu k rodinnému domu na adrese Výspa
422/1 po celou dobu uzavírky a za podmínky dodržení
obecných podmínek zásahu do účelových komunikací
a zeleně ve správě MČ,
- schválila termíny uzávěrek zpravodaje Listy pro rok
2022: 7. 2. , 4. 4. , 30. 5. , 29. 8. 14. 11. 2022,

- souhlasila dle žádosti organizace Junák – český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., s terénními úpravami na části pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany, spočívajícími ve zpevnění plochy, s umístěním dvou lodních
kontejnerů na tuto zpevněnou plochu a s umístěním
elektrického kabelu k těmto kontejnerům.
Rada na 85. schůzi dne 3. 1. 2022:
- schválila rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2022,
- seznámila se s žádostí společnosti A PLUS a.s. o závazné stanovisko k připravované stavbě pro společné
územní a stavební řízení na pozemcích v k.ú. Brněnské
Ivanovice při ulici Jahodová. Jedná se o novostavbu
logistické haly s administrativní vestavbou. Součástí
záměru jsou také doprovodné stavební a inženýrské
objekty, jako zpevněné plochy, oplocení, venkovní mobiliář a sadové úpravy, přípojky inženýrských sítí (vyjma
vedení silového VN), požární nadrž, vsakovací suché
poldry, trafostanice. Areál má být napojen na účelovou
komunikaci Jahodová NN 2648.
- nesouhlasila s projektem dle předložené dokumentace, a to z důvodu nedostatečné kapacity, únosnosti
a šířkového uspořádání stávající obslužné účelové komunikace, nesouhlasila se záměrem do doby vybudování obchvatů Tuřan a Brněnských Ivanovic a nového
sjezdu na dálnici,
- schválila nabídku 7Z3 s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě – PD“ za cenu 140.000 Kč,
- schválila nabídku Projekční kancelář atelier DWG
s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Zpracování PD pro
společné povolení na akci: „ZŠ Požární, přístavba tělocvičny““ za cenu 735.000 Kč,
- schválila nabídku na provedení geodetického zaměření nové účelové komunikace Myslivecká – Východní
v severní části a vypracování geometrického plánu za
cenu 6.500 Kč,
- souhlasila s tím, že „XXIX. Společenský ples“ nebude z důvodu aktuálních vládních opatření v roce 2022
pořádán.
Rada na 86. schůzi dne 17. 1. 2022:
- schválila vzorovou smlouvu o poskytnutí individuální
dotace pro rok 2022,
- souhlasila s přijetím finančního daru do výše 32.040,–
Kč na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na období
od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., pro ZŠ Měšťanská,
- schválila nabídku na zpracování projektu „Ozelenění
ulice Grunty“ na pozemku p.č. 1316/1 v k.ú. Brněnské
Ivanovice za částku 19.520 Kč,
- požádala o umístění dopravního zrcadla do křižovatky
ulic Nenovická a Ledárenská,
- souhlasila s umístěním venkovní antény na horní střeše sportovní haly Měšťanská 23, umístěním wifi-routeru
v prostoru haly a propojení kabelem, to vše za účelem
zřízení mobilního internetového připojení ve sportovní
hale pro SK TROOPERS z.s., za podmínky, že veškeré
náklady na zřízení připojení ponese žadatel a udělení
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souhlasu bude vázáno na existenci nájemní smlouvy
s žadatelem.
Zastupitelstvo na 20. zasedání
dne 9. 12. 2021:
- schválilo rozpočet městské části Brno-Tuřany na rok
2022,
- schválilo Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená
RMČ pro rok 2022,
- schválilo program Provoz subjektů podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity,
- schválilo harmonogram svých zasedání v roce 2022:
24. 2. , 28. 4. , 23. 6. a 1. 9. ,
- vzala na vědomí, že KAM zapracovala do II. Návrhu územního plánu města Brna požadavky MČ
Brno-Tuřany.

Revitalizace Lesíčka pokračuje
Jak jsme Vás již informovali v minulých vydáních Listů, rozhodlo se vedení městské části tuto zanedbanou
a neudržovanou část upravit a zpřístupnit občanům.
Rádi bychom Vás informovali, v jaké fázi se nyní úpravy
nacházejí.
V měsíci lednu v době vegetačního klidu proběhly práce na údržbě a probírce dřevin, došlo k vykácení suchých a zdravotně nevyhovujících stromů s důrazem na
zachování charakteru a divokosti Lesíčka. Část vykácených stromů byla odvezena do dílny dodavatele úprav
a poslouží jako stavební materiál pro nově navržené
herní prvky. Další část stromů bude použita přímo na
místě pro vybudování dobrodružné stezky a zbytek
většinou zdravotně nevyhovujících a suchých stromů
zůstane v Lesíčku pro místní faunu. Ze zbývajících odstraněných větví, drobných stromků a keřů vznikla štěpka, která také poslouží pro úpravy okolí.
Na přiložených snímcích můžete vidět, jak v dílně firmy SOS DEKORACE v současné době probíhá výroba
jednotlivých herních prvků ze dřeva z Lesíčka. Výstavba
hřiště, sadové úpravy a dokončovací práce budou probíhat v jarních měsících tak, aby již před prázdninami
mohl být celý areál zpřístupněn veřejnosti.
Miroslav Dorazil, místostarosta
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Činnost pracovní čety
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V naší městské části již pátým rokem působí pracovní
četa, která byla zřízena v roce 2018. Původním záměrem bylo pouze zajišťování drobných údržbářských
a úklidových prací dle požadavků vedení MČ. Od té
doby výrazně narostlo množství práce a bylo potřeba,
aby se rozrostla i četa. Aktuálně jsou tedy v četě zaměstnáni čtyři pracovníci.
Hlavní výhodou pracovní čety je její flexibilita a to, že
mohou okamžitě reagovat na vzniklé problémy a potřeby. Naopak externí společnost nebude nikdy tak
pružná, bude provádět zakázky i pro další objednatele,
a to většinou i v rámci celého kraje. Musí si tedy práci
zorganizovat na několik dní dopředu. Je to tedy často otázka ne hodin, ale minimálně jednoho dne, než
je společnost schopná přijet do naší MČ. Oproti tomu
četa je k dispozici ihned. Proto v roce 2020 převzala
údržbu parků, dětských hřišť a dalších větších ploch
zeleně. Údržbu silniční zeleně, tj. zeleně, která se nachází mezi chodníkem a komunikací a dále některých
dalších vybraných ploch zajišťuje společnost Služby
Minks, s.r.o. na základě smlouvy (v letošním roce bude
vypsána veřejná zakázka na údržbu ploch veřejné zeleně pro nadcházející dva roky). Ve výše uvedených plochách má četa na starosti pokosy, sběr odpadků, sběr
listí, ořez keřů a drobné ořezy stromů, které nevyžadují
zásah odborníka. V těchto plochách nejsme tedy vázáni
počtem pokosů, lépe si korigujeme výšku trávy, tak aby
nedošlo k zaschnutí travnaté plochy v období sucha
a neztratil trávník v parcích schopnost zadržovat vodu.
Celkem se jedná o 16 ploch.
Další důležitou složkou práce čety je údržba dětských
hřišť. V loňském roce byla natřena všechna dětská hřiště (vyjma nově zbudovaných). Četa na hřištích zabezpečuje i drobné opravy. Mezi další činnosti čety, které
nejsou často tolikrát vidět, ale jsou nepostradatelné pro

zajištění čistoty Tuřan, patří úklid tzv. černých skládek,
které se zvláště v okrajových částech bohužel neustále
objevují.
Pracovníci čety se starají i o náš mobiliář. Pokud je někde zničen odpadkový koš, zajistí obratem opravu či
instalaci nového. V posledních dvou letech také zrenovovali řadu laviček, např. u fary na ul. Špirkova, na
ul. Růžová, na ul. Heřmánková nebo na ul. Rolencova.
Avšak nejčastěji se s pracovníky čety můžete potkat
při každotýdenním úklidu městské části, což je většinou v pondělí. V rámci zimní údržby jsou nápomocni
při zajištění schůdnosti některých exponovaných míst –
zdravotní středisko, sportovní hala, přechod u úřadu či
schody na Šípkové.
Jejich náplň práce je opravdu široká a zahrnuje mnoho činností nejen na úseku údržby a úklidu MČ. Nepostradatelnými pomocníky jsou při chystání kulturních
akcích – Slavnosti tuřanského zelí, letní kino, ples, letní noc, divadlo, výstava fotografií po MČ atd. Starají se
i o zveřejňování informací ve vývěskách, zajišťují roznos
Listů nebo jsou nápomocni mateřským školám a úřadu
při drobných opravách.
Domnívám se, že odvedená práce a snaha pracovníků
čety zlepšit kvalitu života v Tuřanech je skutečně vidět.
Skutečnost, že někteří pracovníci bydlí v Tuřanech, ještě
umocňuje jejich pracovní nasazení, jelikož i jim samotným samozřejmě záleží na čistotě a vzhledu naší městské části. Za kvalitu provedené práce patří poděkování
i vám občanům, kteří se zajímáte o své okolí a díky pracovní četě můžeme vaše podněty vyřešit co nejrychleji.
Lucie Fortelná, referent ŽP
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Plán čištění komunikací na rok 2022
DUBEN – ČERVEN – ŘÍJEN
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Měšťanská – parkoviště
u víceúčelové haly, Moravská, Myslivecká, Podlipná,
Přichystalova, Režná, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová, Šípková, Tuřanské nám.
17-31,Tuřanské nám. - parkoviště pod pekárnou, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá
Termíny pro rok 2022: 7. 4. , 21. 6. , 20. 10.
Blok č. 2
areál zdravotního střediska - včetně areálu penzionu
pro seniory, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová,
Jubilejní, Kudrnova, Ledárenská účelová, Malínská,
Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, Tuřanské nám. – jednosměrná od Hasičské, Tuřanské nám. – parkoviště pod
železářstvím, U Lesíčka, U Potoka, Uhýrkova, V Pískách,
Vyšehradská, Zezulova
Termíny pro rok 2022: 12. 4. , 23. 6. , 25. 10.
Blok č. 3
Ivanovické nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, Grunty,
Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická, Sladovnická k sběrnému středisku, U Lípy Svobody – včetně
vrchní u č.o. 2-8, V Tišině, Vinohradská – od Popelové
po želez.mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2022: 14. 4. , 28. 6. , 27. 10.
Základní komunikační systém (ZáKoS)
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi,
Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká, Průmyslová – část od potoka po
Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická,
Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od Hanácké po Sokolnickou, ulice 1. května, V Aleji, Zapletalova
Termíny ZáKoSu pro rok 2022:
29. 4.–pouze tyto vybrané úseky s parkovacími stáními: Popelova, V Aleji – úsek se zálivy (od křižovatky
Kaštanová po ul. U Potoka), ulice 1. května, Holásecká,
Hasičská, Tuřanská (úsek od Měšťanské po Revoluční),
Revoluční, Špirkova
2. 6. , noc na 3. 6.–celý ZáKoS včetně parkovacích stání,
která jsou čištěna během dne
13. 10. , noc na 14. 10.–celý ZáKoS včetně parkovacích
stání, která jsou čištěna během dne
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Blokové čištění je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích
s přenosným dopravním značením, které je instalováno
v předstihu minimálně 7 dní. V městské části Brno-Tuřany je začátek stanoven na 8.00 hod. Prosíme, respektujte dopravní značení.
Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace a.s. dispečink: 543 424 421.
Z usnesení schůze Rady města Brna č. R8/015 konané
dne 27. února 2019 jsou prováděny následující úkony:
1. Vozidlo se odtáhne a odstaví na jiné vhodné místo
(do vedlejší ulice, na přestupní nebo odtahovou plochu), odtud se budou vracet zpět na stejné místo, odkud byla odstraněna.
2. Vozidla se pouze naloží na odtahová vozidla a po vyčištění se přímo z odtahového vozidla vrátí zpět.
Cena za tyto úkony je stanovena paušální částkou 1 500
Kč, v případě dostavení se k vozidlu před zahájením
technického úkonu platí zahájený odtah 400 Kč.
Rovněž se vlastník vozidla při nerespektování dopravního značení vystavuje riziku sankcí ze strany městské
policie.
Pro zasílání upozornění na termíny čištění ve Vašem
okolí je možné využít webové aplikace cisteni.bkom.
cz, www.cisteniulic.cz či mobilní aplikaci Brněnské
komunikace.

Upozornění pro majitele psů!
Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do
31. března každého roku.
Dnem 1. 1. 2022 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021, o místních poplatcích (dále jen „vyhláška“). Poplatek se platí
na pokladně nebo přímo na účet správce poplatku. Pro
platbu bankovním převodem bude telefonicky sděleno
č. účtu a variabilní symbol.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí
držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická
osoba. Poplatek se platí správci poplatku příslušnému
podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Poplatník
je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši nebo
na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé,
tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Snížená sazba poplatku se vztahuje na psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na
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pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky
státu, příspěvkové organizace, organizace Červeného
kříže a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku
a držitelé záchranářských a canisterapeutických psů.

Držiteli psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem
příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve stanovení sazby poplatku za prvního psa ve
snížené sazbě.
Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany.
Kontaktní osoba p. Rosenbergová, tel. 545 128 242,
Email: rosenbergova@turany.cz

Sazby poplatku ze psů v MČ Brno-Tuřany (v Kč za rok)

Bytový dům

držitel psa

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

1500

2250

Rodinný dům

držitel psa starší 65 let

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

200

300

držitel psa

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

350

500

držitel psa starší 65 let

Jiné prostory než
bytový nebo
rodinný dům

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

základní
sazba

za
druhého
a každého
dalšího
psa

120

150

350

500

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 23. dubna 2022.
Účastnit se mohou pouze děti, které mají na území městské části Brno-Tuřany trvalý pobyt.

INFORMACE Z RADNICE
Sociální komise rekapituluje
Rok 2021 je za námi. Opět poznamenaný pandemií.
Pokud to dovolovala protiepidemická opatření, navštěvovaly členky komise naše jubilanty. Někdy se značným
zpožděním, způsobeným zhoršenou pandemickou situací, za což se omlouváme. Přesto se nám podařilo navštívit všechny jubilanty, kteří buď podepsali v minulých
letech souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo
se nově přihlásili sami.
Připomínám, že od 27. dubna 2016 ve smyslu nařízení
evropského parlamentu a rady nesmíme znát osobní
údaje občanů bez jejich vědomí.
Pokud tedy máte zájem o blahopřání a drobný dárek, přihlaste se, prosím, na ÚMČ u paní Vlachové (tel.
545 128 243) nebo u M. Šnajdrové, předsedkyně sociální komise (tel. 737 440 737). Můžete si oboje vyzvednout
sami, nebo vás navštíví členky komise. Neostýchejte se,
prosím. Při návštěvě u vás doma dodržujeme protiepidemická opatření a nevstupujeme do domu.
Pro zajímavost uvádím počty jubilantů podle věku, které jsme v roce 2021 navštívili:
Počet roků

Počet Jubiliantů

75

29

80

18

85

20

90

10

91

9

92

6

93

4

94

5

95

5

96

2

97

4

99

1

Na blahopřání mají nárok občané naší městské části, kteří dosáhli věku 75, 80, 85, 90 roků a dále každý
rok po devadesátce. Jubilanty jsou i manželé, kteří dosáhnou 50, 60, 65 a 70 roků společného života. V roce
2021 se nám přihlásily 3 manželské páry se zlatou svatbou a jeden s diamantovou svatbou.
Miroslava Šnajdrová, sociální komise
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Podnikatelé a živnostníci, využíváte
neoprávněně kontejnery na tříděný
odpad?
Barevné kontejnery na tříděný odpad a sběrná střediska odpadů (kromě SSO Líšeňská) jsou primárně určeny občanům statutárního města Brna. Právnické osoby
(PO) a podnikající fyzické osoby (PFO) neboli živnostníci jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá
zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. PO i PFO musí odpad evidovat, třídit a odevzdat pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
To bývá samozřejmostí u odpadů z výrobní činnosti. Ne
všichni jsou si však vědomi toho, že podobná pravidla
se vztahují i na odpad podobný komunálnímu, tedy odpad vzniklý při nevýrobní činnosti, který má obdobné
složení jako odpad vznikající občanům (například papír, sklo, plast). PO a PFO jej tedy nemohou odkládat
do popelnic na směsný odpad, do kontejnerů na tříděný odpad nebo na sběrná střediska odpadů (kromě
SSO Novolíšeňská).
PO a PFO mají ve statutárním městě Brně možnost zapojit se do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti
využitelných složek komunálního odpadu. Zapojené
subjekty tak mohou odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska
odpadů).
Proč se zapojit?
Po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem
a zaplacení roční platby mohou PO a PFO pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které
jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto
vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném
středisku odpadů.
Výhody
• Nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad.
• Odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do systému
sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek
komunálního.
• Omezí se administrativní zátěž (vedení evidence,
smluv apod.).
• Předejití důvodu k udělení pokuty kontrolním orgánem až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle
zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence,
netřídění odpadů, využívání systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem
Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu bez uzavření smlouvy).
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Jak uzavřít smlouvu?
Se zájemci o zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu
uzavře Odbor životního prostředí – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie Magistrátu města
Brna smlouvu na pracovišti Kounicova 67. S sebou již
můžete donést vyplněnou žádost, která je ke stažení na
www.brno.cz.
Poplatky
Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku
a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH.
Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je
splatná na místě v hotovosti.
Na koho se obrátit
Více informací naleznete na www.brno.cz
nebo Vám je poskytnou
Mgr. Ivana Fialová, tel. 542 174 550,
e-mail: fialova.ivana@brno.cz
Blanka Dítětová, tel. 542 174 583,
e-mail : ditetova.blanka@brno.cz

Je tu 6. ročník participativního
rozpočtu Dáme na vás!

vinkou je zvýšená maximální částka na jeden podaný
projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun!
Město pro tento rok vyčlenilo ze svého rozpočtu celkovou částku 35 milionů korun, která půjde na vaše nápady. Podat nápad můžete bez ohledu na to, zda máte ve
městě trvalé bydliště či nikoliv. Projekty mohou být zaměřeny na různé oblasti od sportu, zdraví, přes rodiny
s dětmi, seniory až po kulturu či dopravu. Nápady mohou být investičního charakteru, tedy například postavení nového hřiště, pumptracku či cyklostezky, nebo se
může jednat o tzv. měkký projekt, kdy jsou z participativního rozpočtu hrazeny například programy na podporu onkologických pacientů. Mezi takové patří právě
realizované projekty Nebýt na to sama – Ženy v onko
léčbě či Onkologicky léčené děti v Brně.
Své nápady můžete přihlašovat na stránkách
www.damenavas.brno.cz, v případě potíží také osobně na Magistrátu města Brna na ulici Husova 12. Podávat projekty je možné do 15. května, ale čím dříve jej
podáte, tím dříve může začít sbírat podporu veřejnosti. Právě projekty, které do 31. května získají podporu
veřejnosti v podobě 300 „líbí se mi” nebo 50 podpisů
na podpisovém archu, budou posuzovány z hlediska
jejich realizovatelnosti příslušnými odbory a mají šanci
postoupit do listopadového finálového hlasování.
Nyní je čas, kdy můžete podávat své nápady.
Chyťte se příležitosti a změňte Brno!

Již šestým rokem je spuštěn participativní rozpočet
Dáme na vás. Brňané tak mohou do 15. května podávat své nápady na zlepšení svého okolí. Letošní no-

Linda Seitlerová, Dáme na vás
damenavas@brno.cz

MČ Brno – Tuřany a Výstavní spolek

,

srdečně zvou na výstavu

ve spolupráci
s Mendelovou
univerzitou
Brno

PLEVEL NEBO BYLINKA
aneb „před kopřivou klekni, před bezinkou smekni“
(o léčivých rostlinách, bylinkách, stromech i potravinách,
vyskytujících se v našem okolí)
KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM MČ BRNO- TUŘANY, TUŘANSKÉ NÁMĚSTÍ 1

Vernisáž 7.dubna 2022

17 hod.

VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ KAŽDÝ ČTVRTEK 11-18hod

DO ZÁŘÍ 2022
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ŠKOLA
Mateřská škola U Lípy Svobody
Základní škola Měšťanská připravila pro okolní mateřské školy sportovní dopoledne. Nakonec se naše školka zúčastnila jako jediná a tím se mohly zapojit všechny
děti. Cvičení proběhlo v polovině listopadu ve sportovní hale. Pro děti byly nachystány postřehové, míčové
i běhací hry. Děti si užily skákání do velkých duchen
i společné hry s učiteli ze základní školy. Moc děkujeme
Základní škole Měšťanská za připravené aktivity a hry
pro děti.

MŠ U Lípy svobody se zapojila do projektu Masarykovy
univerzity pod záštitou fakulty sportovních studií. Rodiče měli možnost přihlásit své děti do projektu „Analýzy chůze předškolních dětí“. Děti plnily zábavné úkoly
s míčem a překážkami, také byly změřeny pomocí snímacího chodníčku.

V pátek 26. listopadu proběhlo rozsvícení vánočního
stromu v Tuřanech. U stromečku zpívaly děti, které příští
rok půjdou do 1. třídy. Děti potěšily své rodiče a ostatní posluchače třemi vánočními písničkami. Dokonalou
vánoční atmosféru zajistilo jemné sněžení a světýlka na
stromečku.
Divadlo Úsměv si pro děti připravilo na úterý 30. listopadu vánoční pohádku. Začínala příchodem Mikuláše
a čertíka a provedla děti adventním časem až ke Štědrému dni. Děti si zazpívaly společně s herci několik vánočních koled a připomněly si tradice Vánoc.
Předvánoční čas v naší mateřské proběhl v příjemné,
voňavé a písničkové atmosféře. V pondělí 6. prosince
přišel děti navštívit Mikuláš, andílek i čertík. Mikuláš
ve své knize hříchů a pochval našel seznam dětí z naší
školky. Některé děti dostaly pochvalu jiné zase lehkou
výstrahu, ale všechny děti měly připravenou básničku
a zasloužily si tak sladkou odměnu.
Ani Ježíšek nezapomněl na naše děti a dorazil do školky ještě před Štědrým dnem. Přinesl dětem nové hračky
i vzdělávací a sportovní pomůcky. Den to byl kouzelný,
plný rozzářených očiček a upřímných úsměvů. Násle-

dující den se děti vypravily do Divadla Radost, na vánoční pohádku O pejskovi a kočičce.
S rokem 2021 jsme se rozloučili a těšíme se na další
akce a zážitky s dětmi v roce následujícím.
Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková

Pořádá
Pořádádne
dne 1.
26.5.5.2022
2019od
od99do
do16
16hodin
hodin

KONKURZ
KONKURZ

pro děti od
8 do 16 let
sále(aule)
(aule)Gymnázia
GymnáziaMatyáše
MatyášeLercha
Lercha
VVsále
Žižkova55,
55,Brno
Brno
Žižkova

Další informace získáte na tel. čísle: + 420 603 584 610, www.brdd.cz.
Přihlášky posílejte na e-mail: detskedivadlo-brno@seznam.cz
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KULTURA

KULTURA
Generál Ludvík Krejčí
(17. 8. 1890 – 9. 2. 1972)
Vzpomíná paní Růžena Bártová
(Z vysílání rádia Proglas)
Byl bratrem mého otce Leopolda Krejčího, rolníka
v Tuřanech. Jeho rodiče bydleli v domku vedle nás,
dvory byly spojené, a tak každá strýčkova návštěva rodičů byla i návštěvou naší. Ludvík Krejčí po studiích na
gymnáziu v Brně a ve Vyškově a na vyšší lesnické škole
v Písku byl od r. 1911 lesním adjunktem v Nuštaru ve
Slavonii. Odtud koncem července r. 1914 poslal domů
pohlednici: „Drahá máti! Shlédl jsem místa atentátu.
Válka je vypovězena. Já Vás v duchu líbám. Dej, Bože, ať
se ještě setkáme. Váš Ludvík.“ Šest roků se neviděli a nic
o sobě neslyšeli. Teprve po válce r. 1919 po něm pátral
Mezinárodní Červený kříž a zjistil, že žije, že je na Sibiři.

Shledali se až 18. června 1920, když lodí Prezident Grant
se dostali se svým 6. Hanáckým plukem z Vladivostoku
přes Tichý oceán, Aden Suers, až do Terstu a pak vlakem do Brna. Tenkrát jsem ho já viděla poprvé. K nám
dětem byl laskavý, štědrý a dokonce si s námi rád hrál
na dvoře „na vyvolávanou“. Udivoval nás, jak nás vždycky přesně zasáhl míčkem. Po krátké dovolené převzal
velení 6. divize v Brně. Jako brigádní generál po čase
odejel do Paříže na vysokou válečnou školu. Po návratu
r. 1925 byl jmenován velitelem 4. divize v Hradci Králové. Za dva roky se oženil s Marií Luxovou z Jablonného
nad Orlicí a prožíval v Hradci nejkrásnější, nejklidnější
a nejšťastnější období svého života. Zde se mu narodily obě dcery. A v tomto idylickém prostředí jsem se
objevila koncem června 1932 i já, abych po narození
druhé dcerušky pomáhala při výchově své starší dvouleté sestřenky. Strýc mě čekal před nádražím s fiakrem.
Bydleli totiž na druhém konci Hradce. Po návratu mu
řekla teta: „Proč jezdíš fiakrem, vždyť máš auto!“ „Auto
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mám na služební cesty.“ „Ale důstojníci prý reptají, že
vracíš neprojeté poukázky na benzin.“ A strýček rozmluvu ukončil slovy: „Šetřit se musí svrchu, ne zespodu!“
Na hostině po křtu jeho dcery byl přítomen i dr. Bezdíček, sekretář pana biskupa. Seděl vedle mne. Když
se dověděl, že mám po maturitě na učitelském ústavu,
řekl: „Ale na učitelku jste malá, nebudete mít u dětí
žádný respekt!“ Strýček to slyšel, a když viděl, že mlčím,
ozval se z opačného konce stolu: „Nic si z toho nedělej,
my na svou velikost jsme dost velcí. Ať ti velcí dokáží, že
jsou skutečně velcí!“
Na podzim r. 1933 se jednou strýček objevil v Tuřanech
u své maminky nečekaně. Tatínek mu zemřel r. 1932.
Když se můj tatínek divil jeho návštěvě, řekl strýc, že
jede do Prahy k volbě náčelníka gen. štábu. Tatínek mu
žertem řekl: „Co když zvolí tebe?“ Strýček: „To je vyloučeno, jsem nejmladší mezi generály a nejsem mezi
kandidáty.“ Ještě téhož dne však hlásil rozhlas, že se
do Prahy sjíždí generalita k volbě náčelníka gen. štábu,
kterým pravděpodobně bude generál Krejčí. Strýček
rozzlobeně řekl mému tatínkovi: „Vidíš, jací my jsme,
pustíme do světa zprávu, která se vůbec nezakládá na
pravdě.“ Druhý den už to pravda byla. Náčelníkem se
stal na důrazné přání prezidenta Masaryka.
23. září 1938 byla vyhlášena mobilizace. Příští půlnoc
přijel strýček do Tuřan k hrobům svých rodičů. Hřbitov
byl uzamčen, proto zazvonil k nám. Prosil mého otce
o požehnání. Měli se velmi rádi. Byl to dojemný okamžik. Odbýval se na chodbě u dveří. Když strýc odcházel, doprovázen tuším gen. Fialou, loučil se slovy:
„Když padnu, chci být pohřben v Tuřanech.“ Jeho přání jsme po letech splnili. Tuřany měl velmi rád a v nich
nejvíce své rodiče a rodiny svých bratří. My všichni na
něho s láskou a úctou vzpomínáme ve výroční den jeho
narození nejen u hrobu a pamětní desky, ale u nás při
pravidelném přátelském setkání s jeho dcerami a jejich
rodinami s rodinami mých dětí, jimž byl strýček s tetou
kmotry při křtu. Vždy si říkáme: „Měli by z nás radost.“
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Udělená československá vyznamenání:
Československý válečný kříž 1918 se dvěma lipovými
ratolestmi
Řád Sokola s meči
Medaile Jana Žižky z Trocnova 2. stupně
Československá revoluční medaile 1914- 1918 se
štítkem „Bachmač“ a číslem „6“
Československá medaile Vítězství 191
Bachmačská pamětní medaile
Pamětní medaile 6. střeleckého pluku ruských legií
„Hanáckého“
Řád Národních střeleckých gard Karla IV. I. třídy
s hvězdou
Řád Bílého lva in memoriam převzala jeho dcera Marie
Žižková.
Podrobný soupis všech vyznamenání je uveden na samostatném panelu v Kulturně společenském centru,
který je věnován právě generálu Krejčímu při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.

Marie Geistingerová
v pověstném
kostýmu Krásné Heleny

Historické bagately
Ráda bych Vám přinášela v nové rubrice - HISTORICKÉ
BAGATELY (bagatela - maličkost, bezvýznamná věc) drobnosti z historie dávné i nedávné, které mi přijdou
zajímavé tím, že se buď přímo, nebo nepřímo týkají našeho regionu. Jsou to opravdu třeba maličkosti, které
zásadně neovlivní dějiny, ale jsou naše, a jak víte, maličkosti přinášejí velkou radost.
Ivana Kolečková

Tuřanská historická bagatela
Vojen Drlík,

Sborník – Muzeum Brněnska – 2004 (zkrácená verze)
Tuřany, poutní místo, kdysi samostatná obec, od r.
1919 součást Brna, jsou zapsány i do středoevropské
divadelní historie. V roce 1897 vzbudilo ve Vídni senzaci drama z dělnického prostředí brněnského rodáka
Philippa Langmanna nazvané Bartoš Tuřanský (Bartel
Turaser) situované do Tuřan. Hrálo se pak se značným
ohlasem i na scéně českého divadla v Brně a s malým
zpožděním v tehdejším německém divadle. O Tuřanech se však široká divadelní společnost dozvěděla už
mnohem dříve. Staly se totiž místem, kde vešla poprvé
(a naposledy) do manželského stavu velká divadelní
diva prvé poloviny 19. století Marie Geistingerová, herečka pevně spojená s divadelním životem Vídně.
Marie Geistingerová se narodila v roce 1836 ve Štýrském Hradci v rodině zatížené na divadelní tradici. Otec
byl penzionovaným dvorním hercem z Petrohradu, dědeček z matčiny strany býval hercem dvorního divadla
v Braunschweigu. Malá Marie získala už jako dítě první
hudební vzdělání v místním Hudebním spolku, od dva-

nácti let studovala zpěv ve Vídni u tehdy proslulého
pedagoga Karla Marii Wolfa. Do prvního divadelního
angažmá nastoupila už ve čtrnácti letech a s uměleckou dráhou se rozloučila až tři roky před smrtí v roce
1900. První divadelní krůčky udělala v Mnichově v letech 1850-1852. Pak se vrátila do Vídně, kde dva roky
účinkovala především ve fraškách v divadle v Josefově,
rok si vyzkoušela život v kočující společnosti (a zdokonalila zejména své taneční schopnosti). Dvě sezóny působila v Berlíně a v Hamburku, až na čtyři roky zakotvila
v divadle v Rize. Seznámila se s různorodým repertoárem, vystupovala v opeře (Veselé paničky windsdorské,
Kouzelná flétna, Poustevníkův zvonek), v činohře (Dáma
s kaméliemi) a setkala se tu i s prvními díly Jacquese
Offenbacha. Marie Geistingerová oplývala talentem
a pílí, ale nechyběly jí ani fyzické kvality a odvaha a um
tyto přednosti v divadle uplatnit. Stala se hvězdou divadla na Vídeňce a nejen to, od roku 1869, společně
s Maxmiliánem Steinerem, i jeho ředitelkou. O tom, že
Geistingerová neměla jen umělecký talent, ale také byla
nesmírně moudrá a racionálně uvažující žena, svědčí
skutečnost, že v roce 1875 se s divadlem na Vídeňce,
které silně pociťovalo následky krachu na burze, rozloučila. Dokázala se ve svých devětatřiceti letech přeorientovat a po tvrdé, téměř jednoroční práci se v roce 1876
představila publiku Městského divadla ve Vídni v devíti
velkých činoherních rolích. Od podzimu následujícího
roku byla na tři roky angažována v Lipsku, a to už pod
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jménem Geistinger-Kormann. A jak k tomu došlo, to už
je i kus brněnské a tuřanské historie.
Spojení Brna s Vídní bylo v devatenáctém století velice těsné, a pokud jde o umělecký život, je přirozené,
že německy mluvící umělci této možnosti velmi často
využívali. Hostování vídeňských souborů nebo slavných
hvězd v Brně nebylo ničím neobvyklým a Marie Geistingerová patřila k hostům častým a vždy velice srdečně
vítaným. V květnu roku 1877 tomu nebylo jinak, zvlášť
když se v tisku objevily zprávy, že právě mezi členy brněnského divadla si našla zralá jednačtyřicetiletá žena
životního partnera. Zájem brněnské veřejnosti o chystaný sňatek Geistingerové a představitele středních rolí,
téměř o dvacet let mladšího herce Augusta Kormanna Müllera byl pochopitelně značný. Ohlášky přečetl farář
starobrněnského farního kostela už v pondělí 29. dubna, Geistingerová přijela do Brna v úterý 1. května a pak
v sobotu 5. května vystoupila v Městském divadle ve
své oblíbené rol i- jako Margueritte Gauthier v Dumasově Dámě s kaméliemi. Představení bylo věnováno
dobročinným účelům: výtěžek připadl penzijnímu fondu jevištních umělců, instituci, jež sloužila podpoře herců a hereček ve stáří. Tentokrát ovšem nebylo publikum
zvědavé jen na výkon slavné herečky na prknech, která
znamenají svět, ale i na debut v roli nevěsty. První zprávy tvrdily, že svatba proběhne na počátku měsíce května ve farním kostele u sv. Jakuba, avšak v okamžiku, kdy
byl zveřejněn přesný termín, se ukázalo, že svatebčané
místo sňatku tají. V divadelních kruzích se šeptá, že se
církevní slavnost nebude vůbec konat v Brně a mělo k ní
dojít ve Vranově. Ovšem protože novomanželé chtějí
ještě v pondělí odpoledne odjet na svatební cestu do
Itálie a mohli by snadno zmeškat odpolední vlak, bylo
od tohoto plánu upuštěno. Uvažuje se nyní o kostele
v některé obci blíže poležené u Brna.
O to větší byl zájem o divadelní představení. Divadlo
na hradbách (tehdy mělo více než tisíc míst!) bylo zcela
vyprodáno a diváci dokonce seděli i v orchestřišti. Kritika konstatovala, že M. Geistingerová podala vrcholný
výkon ve třetím aktu, ve scéně po odchodu Armandova
otce:,dámské kapesníčky byly v tom okamžiku použity
tak hlasitě, že nebylo slyšet silný kašel hlavní hrdinky.“
Hvězda večera neoslnila jen svým výkonem, ale i svými
kostýmy:…o toaletách hostující umělkyně již toho bylo
řečeno tolik, že se můžeme omezit jen na konstatování,
že vyvolávaly mezi dámami výkřiky obdivu.“
Přítomné dámy jistě litovaly, že si v pondělí 7. května
nemohly poplakat při svatebním aktu. Snoubencům se
skutečně podařilo téměř dokonale vše utajit, naštěstí
nezapomněli přizvat novináře, kteří pak mohli publiku o průběhu celého dne referovat. Přesto asi utajení
nebylo zcela dokonalé, neboť se v tuřanském kostele
přece jen objevilo několik brněnských dam a rovněž
místních usedlíků.,Po půl desáté se shromáždilo několik málo pozvaných hostů v hotelu Padowetz, kde byla
slečna Geistingerová ubytována a byl již přítomen p.
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ženich Kormann. Mezi hosty se nacházeli divadelní ředitel Czernits jako právní zástupce nevěsty, pan Just senior právní zástupce ženicha, p. Just jun. jako doprovod
nevěsty, herec pan Epstein jako svědek a konečně choť
ředitele Czernitse. Celá společnost včetně komorné
nevěsty pak odjela v několika vozech do Tuřan, kam přibyla po desáté hodině.“ Vlastní svatební akt neprovedl
tuřanský farář, ale páter Ferdinand Kment, městský farář
z Brna. Místní duchovní – farář kooperátor - mu asistoval
při slavnostním aktu i při mši. Ale ani v Tuřanech nepřišlo divadlo úplně zkrátka – svatebnímu páru nakonec
zapěl celý divadelní sbor. Pochopitelně, že domácí tisk
uspokojil zájem čtenářek o nevěstinu a ženichovu garderobu. Nevěsta: bez závoje, bílé šaty zdobené atlasovými proužky a jednoduchý,moderní“ účes ozdobený
girlandou květů pomerančovníku, na krku několik perlových šňůr s krátkým medailonem bohatě osazeným
brilianty. Ženich: elegantní salonní oděv – černý frak,
bílá kravata. Ve třičtvrtě na dvanáct už byla celá společnost znovu v hotelu Padovec na jednoduchém obědě
a ve čtyři hodiny odpoledne pokračovali v plánované
cestě do Itálie.
Zápis o sňatku Marie Geistingerové a Augusta Kormanna v matrice
sňatků.
K.K. Farní úřad Brno-Tuřany, Archiv města Brna, matriky S 21/21,
1872-1904

V nové divadelní sezóně našel novopečený pár angažmá v Lipsku. Společné účinkování trvalo tři roky
a o něco málo více manželství. Rozešlo se stejně, jako
začalo – bez velké účasti veřejnosti a ve vzájemné shodě. Na svého bývalého manžela dokonce Marie Geistingerová pamatovala i v závěti, tedy skoro po dvaceti
letech od rozchodu. Odkázala mu sto korun měsíčně
po dobu jednoho roku. Ani Kormann na ni nezanevřel
a svým svědectvím přispěl k neposkvrněné pověsti velké umělkyně zcela oddané své profesi.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v roce 2022
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do Tříkrálové
sbírky konané dne 8. 1. 2022 v Tuřanech, Holáskách,
Brněnských Ivanovicích a ve Dvorskách, a to koledníkům a jejich doprovodu, organizátorům a samozřejmě
také všem dárcům.
V letošním roce se v naší městské části vybralo celkem 116 106,– Kč, což je nejvíc v dosud realizovaných
Tříkrálových sbírkách u nás.
Vybíralo se do 15 pokladniček. Na 15 trasách koledovalo celkem 38 koledníků – většina z řad žáků naší základní školy a 15 vedoucích skupinek, které organizovaly
bývalá paní ředitelka ZŠ Božena Küfhaberová a paní
Marie Bolečková. Jedna pokladnička byla také umístěna v obchodě Včela na Hasičské ulici.
S ohledem na rozsáhlou plochu naší městské části je
koledování pro koledníky fyzicky náročné, přesto na určených trasách vydrží koledovat. Charita poskytuje za
tuto obětavost všem drobné dárky.
Všichni zúčastnění mají velké zásluhy a patří jim ještě
jednou velký dík.
Výzva:
Vyzýváme tímto ochotné občany – dobrovolníky – k zapojení do tradiční Tříkrálové sbírky v příštích letech. Nepotřebujete k tomu nic víc, než věk nad 15 roků, platný
občanský průkaz a obětovat pár hodin svého volného
času. Předem děkujeme za zvážení tohoto kroku. Znalost Tuřan není nutná, vedoucí skupinky dostane mapku
zvolené trasy a koledníci mohou vyrazit do terénu. Skupinky se připravují koncem listopadu. Hlásit se můžete
na adrese trikral.sbirka.turany@seznam.cz.
Předem děkují organizátorky Tříkrálové sbírky.
Informace o využití letošní sbírky 2022 v Brně
• Chráněné bydlení svatého Michaela prošlo v uplynulých letech rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Díky
stavebním úpravám se podařilo, že klienti Chráněného
bydlení mají vlastní samostatné pokoje a tolik potřebné
soukromí. Peníze ze sbírky pomohou uhradit náklady
spojené s rekonstrukcí chráněného bydlení.
500 000 Kč
• Chráněné bydlení svatého Michaela je místem, kde
žijí lidé s mentálním postižením a autismem. Aby se
nová budova stala pro své obyvatele skutečným domovem, je třeba nakoupit vhodné vybavení a dofinancovat náklady spojené s rekonstrukcí.
500 000 Kč
• V Domově pokojného stáří Kamenná pečuje Charita
o seniory, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc.
Charita plánuje starou budovu rekonstruovat, aby mohla zkvalitnit péči o seniory v Domově pokojného stáří
s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří. Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou s přípravou celého projektu.
200 000 Kč
• Centrum služeb pro lidi bez domova pomáhá lidem v kri-

zi. Dlouhodobě působí v nevyhovujících prostorách na ulici
Bratislavská. Tříkrálová sbírka pomůže Charitě zahájit přípravu investice na celkovou rekonstrukci. Ta povede k rozvoji a zkvalitnění všech poskytovaných služeb.
200 000 Kč
• Chráněné bydlení sv. Gabriela pomáhá lidem
s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporuje jejich samostatnost. Dary ze
sbírky využije Charita k opravě staré a nevyhovující kotelny v budově na ulici Gorkého.
200 000 Kč
• Chráněné bydlení svaté Anežky poskytuje domov lidem s chronickým omezením, zdravotním, duševním,
nebo mentálním postižením. V Chráněném bydlení je
plánovaná postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
tak aby klientům umožnilo lepší životní podmínky.
360 000 Kč
• Lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc se věnuje Charitní záchranná síť. Opuštěným seniorům, maminkám samoživitelkám, lidem v krizi a dalším
potřebným nabízí sociální pomoc prostřednictvím Fondu individuální sociální pomoci, který čerpá z darů
v Tříkrálové sbírce.
40 000 Kč

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách

Lokalita Vinohrad – Studie bytového domu V Aleji
O dokončení „Studie bytového domu V Aleji“ jsme vás
informovali již v minulých Listech. Rada Městské části
(MČ) zaslala k této Studii své připomínky náměstku primátorky JUDr. J. Olivovi a dojednala s ním její veřejnou prezentaci. Došlo k tomu na besedě s občany dne
18. ledna 2022 na Orlovně. Besedy se kromě zástupců
MČ a pana náměstka zúčastnili autor studie prof. Ing.
arch P. Pelčák ze společnosti Pelčák a partner architekti a vedoucí Bytového odboru (BO) Magistrátu města
Brna Ing. J. Sponar.
Po přivítání zúčastněných náš pan starosta stručně shrnul historii posledních let týkající se rozvojových aktivit v Holáskách, pak přednesl připomínky Rady MČ ke
Studii a vysvětlil způsob práce, který se nám osvědčuje,
např. při spolupráci s BO při přípravě výstavby domu
s pečovatelskou službou (DPS) a mateřské školky (MŠ)
v lokalitě U Potoka. Poté vyjádřil směrem k náměstku
Olivovi velkou nespokojenost s tím, že MČ nedostala
možnost sdělit zpracovateli naše představy či se jakkoliv vyjádřit již v průběhu zpracování Studie. Pan náměstek s tímto závěrem nesouhlasil, nicméně se po krátké
„přestřelce“ přistoupilo k vlastní prezentaci Studie jejím
autorem prof. Pelčákem.
Následovala velmi živá diskuze s občany naší MČ. Celkový počet cca 60-70 přítomných dokazuje, že tato rozvojová lokalita v Holáskách je občany velmi sledována.
Na autora studie i zástupce magistrátu směřovalo velké
množství dotazů a převážně kritických připomínek.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odpovědi a vysvětlení nebyly vždy adekvátní, a to ani
obsahem a bohužel ani formou.
Diskutováno či kriticky připomínkováno bylo např. navržené pojetí veřejného prostoru i prodejních ploch,
(ne)soulad Studie s územním a regulačním plánem
i s charakterem stávající zástavby Holásek (předimenzované hmoty dvou kvádrů bez větší tvůrčí invence ve
venkovském prostředí). Taktéž kritizována byla spousta (ne)funkčností návrhu, např. pro uživatele nelogický
a nekomfortní přístup ke garážovým stáním pod budovou nebo k nádobám na komunální odpad vzhledem
k umístění vchodů do bytů, řešení vstupů do bytů po
příkrém a nebezpečném schodišti, nedostatečné i nevhodné řešení parkovacích míst podél ulice V Aleji apod.
Náměstek Oliva též přítomné seznámil s projektem
družstevního bydlení, v rámci kterého mají být realizovány i byty v polyfunkčním domě V Aleji.
Ing. Sponar uvedl aktuální stav příprav výstavby DPS
a MŠ v lokalitě U Potoka.
Zazněly i připomínky, které nebyly přímo řešeny Studií,
např. k umístění plánovaného ostrůvku u zastávky MHD
(viz odstavec Lokalita U Potoka) nebo absence zastávky
MHD příp. chodníku u nového obchodního střediska
Lídl. K některým dotazům se vrátil pan starosta po odchodu hostů z Orlovny.
Za pozitivní výsledek besedy považujeme veřejné vyjádření náměstka Olivy, že připomínky občanů budou
zpracovateli projektové dokumentace projednány
a případně do projektové dokumentace zapracovány.
Jsme tomu velmi rádi a doufáme, že snad alespoň ty
nejzřejmější nedostatky budou napraveny.
Proto se Rada MČ na svém mimořádném zasedání dne
26. 1. 2022 průběhem besedy s občany a jejich připomínkami zabývala a pověřila pana starostu jednáním
s JUDr. Jiřím Olivou s nabídkou spolupráce při zapracování připomínek MČ a občanů do projektu.
Lokalita U Potoka
V podzimních měsících pokračovaly a na začátku roku
2022 finišují práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení na DPS a MŠ v lokalitě U Potoka. Některých pracovních jednání na BO se zúčastňují zástupci
naší městské části a uplatňují zde své připomínky.
Na schůzce u vedoucího BO na konci ledna se projednávaly některé otázky související s provozem školky,
např. vhodnější dispozice
místností, způsob vyzvedávání nemocných dětí
rodiči, řešení stravování,
zabezpečení vchodů a řešení požárního či panikového poplachu, umístění
zásuvek a přívodu vody
na venkovní fasádě školky
apod.
V případě DPS se projednávaly různé detaily
projektu, např. řešení di-
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latačních a pracovních spár stavebního objektu sjezdu
do garáží, které by umožnilo kolaudaci bytových domů
Komfortu a DPS v různém čase. Dále se dolaďovaly
otázky např. venkovního osvětlení v zahradě, řešení
světlíku nad schodištěm apod.
Na schůzce bylo též připomínkováno omezení přístupů/vjezdu do budov na ulici V aleji (Dyha, soukromý
vlastník) z důvodů umístění poměrně dlouhého ostrůvku u zastávky MHD. Tato připomínka bude předána
zpracovateli dopravního řešení.
Z hlediska časového by žádost o stavební povolení
mohla být podána v březnu.
Holásecká jezera – revitalizace
Ani v tomto vydání Listů vám bohužel nemůžeme podat
konkrétnější informace o zahájení projektu Revitalizace
Holáseckých jezer. Stále se zkoumají možnosti financování jeho realizace.
Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Tuřanská kláda 2021 – 47. ročník
Každý rok, pokud přeje počasí, vždy třetí sobotu v říjnu,
v Tuřanech na „ Sokecu “ u fotbalového hřiště v 9:30 h
pořadatel Tomáš Oprchal vyzývá všechny svalovce, aby
se přemístili na travnaté hřiště, kde už je připravená
kláda a kolbiště, aby poměřili své síly. Tradiční akce se
tam koná téměř padesát let. Originální sport původem
z Kanady do Tuřan přilákal krom soutěžících i zhruba
stovku přihlížejících.
O chvílí později více než třímetrová kláda o váze téměř
sedmnáct kilo létá vzduchem. V soutěži mezi sebou letos zápolilo jednatřicet siláků a z toho dvě ženy.
Kláda váží cca 17 kilogramů a měří okolo 3 metrů. Cílem je dohodit co nejdále. Každý na to má šest pokusů. Osmimetrovou hranici jsem označil dvojitou čárou,
protože každým rokem se dosažené vzdálenosti prodlužují. Muži i ženy hází stejnou kládou,“ popisuje pravidla soutěže pořadatel. Jeho otec poctivě měří všechny
hody siláků a samozřejmě oba s nimi také zápolí.
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Ojedinělé akce se účastní i svalovci z Křenovic na Vyškovsku. „Akce se nám líbí, a proto jsme ji začali pořádat i u nás. S kolegy z Tuřan se vzájemně podporujeme.
Křenovická kláda oslaví příští rok deset let,“ pochvaluje
si Josef Kehm starší.
Čtyři svalovci letos pokořili osmimetrovou hranici. „Vítězové v mužské kategorii jsou dva, kteří hodili shodně
8,12 metrů. Nejdelší ženský hod měří 5,6 metrů,“ prohlásil pořadatel.
„Každý soutěžící obdrží místní specialitu v podobě tuřanského zelí, tričko jako vzpomínku na akci a diplom.
Jsem rád, že Tuřanskou kládu podporují představitelé
tamní radnice, především starosta Radomír Vondra,“
říká Oprchal.
29 mužů a dvě ženy bojovali o vítězství v soutěži Tuřanská kláda. Nejdelší hod kládou měřil 8,12 metrů.
Tuřanská kláda 2021 - výsledky:
Kategorie muži:
1. místo - František Novák a Michal Šimandl, 8,12 m
2. místo - Milan Lacka 8,07 m 3. místo - Vítězslav Hedbávný 8 m
Kategorie ženy:
1. místo - Sabina Bártová 5,6 m
2. místo - Renata Machačová 3,08 m

Během podzimu jsme se zúčastnili závodu v požárním
útoku, závodu v požárnické všestrannosti a závodu
v disciplíně TFA, kdy hlídka mladších žáků obsadila třetí
místo v závodu požárnické všestrannosti okresu Brno-město. Šest pódiových umístění přinesla účast na závodě TFA v Brněnských Ivanovicích. V září jsme s dětmi
absolvovali výlet do brněnské ZOO a projížďku parníkem po přehradě.

Historicky první Tuřanskou kládu uspořádal před sedmačtyřiceti lety zakladatel Bohuslav Falc s kamarády.
„Bohouše všichni považujeme za duchovního otce
této akce. Zasloužil se o to, aby oblíbený sport kanadských dřevorubců, znali i lidé v Tuřanech. Inspiroval nás
k tomu jeden místní, který emigroval do Kanady a na
srazu rodáků nám o tom vyprávěl. Jsem rád, že mladí
v této tradiční akci dál pokračují,“ upřesnil Kincl.

Ohlédnutí za rokem 2021 – hasiči
Holásky

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky
Sbor dobrovolných hasičů Holásky byl i v roce 2021
ovlivněn pokračující pandemií Covid-19. Zrušeny tak
musely být kulturní akce, jako jsou Ostatky, Pálení čarodějnic a nakonec i setkání pod vánočním stromem. Jedinou kulturní akcí uspořádanou sborem tak byly tradiční
Bartolomějské hody v srpnu. Ty se těšily hojné účasti
krojovaných i návštěvníků. Počasí a situace přály, a tak
naštěstí nemuselo dojít ke zrušení, tradice tedy bez přerušení pokračuje. Samostatný článek věnovaným našim
hodům naleznete v předchozím čísle 4/2021.
Členové sboru ale přispěli svou rukou k dílu při kulturních akcích městské části. Aktivně jsme se tak zúčastnili
dětského dne, včetně naší techniky, letní noci jako požární dozor a pomohli jsme s přípravou stolů a lavic na
akci spojené s oslavou místního zelí.
Omezena byla ze začátku roku i činnost na poli práce s mládeží. Tréninky se rozběhly později, pravidelné schůzky byly obnoveny až po letních prázdninách.

Sbor mimo jiné věnoval čas a péči svěřenému hřišti,
kde největší a hlavní měrou svoje síly vynakládá bratr
Petr Waidhofer. Právě díky jeho práci je hřiště stále čisté, uklizené, v letních dnech zelené. Proto si neskromně
troufnu říct, že se jedná o jedno z nejhezčích hřišť v naší
městské části. Byla také realizována rekonstrukce plakátovací plochy nad železničním přejezdem na ulici Rolencova. Sbor ji prvně vystavěl díky výdělku ze sběru
železného šrotu, a to v roce 1987. Tudíž je dlouhá léta
k dispozici Vám všem a věříme, že to tak zůstane nadále. A tak Vás zde prosíme: plakáty připínejte, nelepte.
Činnost JSDH Brno-Holásky
Z pohledu jednotky sboru dobrovolných hasičů zajišťující požární ochranu nejen v naší městské části byl rok
také částečně ovlivněn koronavirem. Disponujeme vybavením pro práci s motorovou pilou, práci ve vodě, ve
výšce a nad volnou hloubkou, pro likvidaci obtížného
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hmyzu, otevírání uzavřených prostor, pro evakuaci ze
zakouřených prostorů. Na začátku jara se pravidelně
konají školení společně s dalšími brněnskými jednotkami, které pořádá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, a to ve výcvikovém zařízení v Líšni, kde
prohlubujeme svoje znalosti a zručnost se svěřeným
vybavením. Bohužel to bylo přesunuto až na podzim.
Naší jednotce byl v loňském roce vyhlášen poplach
celkem ve 26 případech. Vždy jsme vyjeli a byli tak nápomocni spoluobčanům. Ze zásahů bylo 11 požárů, 2
záchrany osob a zvířat, 10 technických pomocí, 2 plané
poplachy a 1 ostatní činnost. Ve srovnání z předchozími
roky se možná jedná o menší počet, ale co do menšího
počtu zásahů, o to více do jejich náročnosti, ať už fyzické či časové. Rád bych zde zmínil pár příkladů z naší
práce.
Dne 21. 4. 2021 dopoledne byla naše jednotka povolána k součinnosti s dalšími složkami integrovaného
záchranného systému při vyhledávání pohřešovaného
mladíka. Členové se vybavili obleky pro práci ve vodě
a započali v prohledávání upuštěného koryta řeky
Svratky. I přes sníženou hladinu byla místy voda až po
hlavu, práce byla velmi fyzicky náročná, obleky jsou
neprodyšné. Takto jsme
prohledali dva přidělené
úseky řeky, bohužel s negativním výsledkem po pohřešované osobě.
V červnu přišel nejtěžší zásah, jaký pamatujeme. Ano,
jedná se o tornádo, které
se prohnalo jihomoravskými vesnicemi 24. 6. 2021.
Naše jednotka je zařazena
do zvláštního stupně poplachového plánu jihomoravského kraje, kdy z územního
odboru Brno-město HZS
JMK vyráží odřad hasičů na pomoc kterémukoliv místu
v republice. Před časem jsme takto byli posláni do Prahy na stavbu protipovodňových opatření. Již hodinu po
bouři byl jednotce vyhlášen poplach, místem seřadiště
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odřadu je stanovena stanice HZS JMK v Líšni. Odtud
jsme společně s dalšími jednotkami vyrazili do Lužic. Po
cestě jsme přemýšleli, co nás zde může čekat, jak dlouho budeme nasazeni. Odběhli jsme od dětí, rodin…
Během cesty jsme byli nuceni z dálnice sjíždět mnohem
dříve, než je při cestě na Hodonín obvyklé. Dálnici blokovalo spadlé elektrické vedení. Zanedlouho již nesvítily
obce, později zmizel signál na telefonech. Na místě jsme
nejdříve pomáhali v evakuačním centru lidem, kteří přišli
o střechu nad hlavou. Jedna z činností byla specifická.
Většina evakuovaných se potřebovala tak říkajíc „vypovídat“ z prožité hrůzy. I v tomto jsme byli nápomocni
a naslouchali tak jejich zážitkům. Teprve ranní světlo odhalilo obrazy naprosté zkázy, prvotní pohledy byly i pro
nás velmi silné. Ráno jsme byli nasazeni při vyhledávání
osob v zahrádkářské kolonii. Celá byla zničena, plná popadaných a polámaných stromů, zničených chat, převrácených aut. Zde bych chtěl zmínit, že při tomto zásahu
byla naše jednotka podřazena pod velení příslušníka
HZS JMK a tuřanského spoluobčana Aleše Habarta. Tuto
spolupráci jsme si pochvalovali, děkujeme. Po vyhledávání byla naše jednotka odeslána domů k odpočinku.
Prvotně jsme byli nasazeni
více než 12 hodin.
I v následujících dnech jsme
byli na místo povoláni. Pracovali jsme znovu v zahrádkářské kolonii. Občanům
jsme pomáhali se zabezpečením jejich majetku,
úklidem polomů, čištěním
koryta potoka, koordinací
dobrovolníků z řad obyvatel a poskytli jsme dva party
stany pro zřízení informačních míst Jihomoravského
kraje v postižených obcích.
Naše motorové pily se prakticky nezastavily. V těchto
dnech panovali velmi vysoké teploty, zásah byl tedy
opravdu náročný.
V loňském roce jsme také stihli jedno prověřovací cvičení, a to v areálu Linde Gas, a.s. v Komárově. Zde jsme
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si prověřili postupy ve zdolávání možné mimořádné
události, rozvinutí dopravního vedení hasební vody,
zřízení čerpacího stanoviště z řeky Svitavy a naučili se,
jak správě pracovat a hasit například požár acetylenové
lahve.
V roce 2020 nám byl poplach ohlášen na Štědrý den,
loni tomu bylo v předvečer silvestra 30. 12. 2021, kdy
se jednalo o požár chatky na ulici Sokolnická. Na místě
jsme byli jako první už 10 minut po nahlášení události,
chata ale již byla plně zasažena požárem. Hasební práce tak šlo provádět jen přes stavební otvory budovy. Po
zlikvidování požáru byla uvnitř bohužel nalezena osoba
bez známek života. Byli jsme tak následně ještě k dispozici vyšetřovateli HZS a příslušníkům služby kriminální
policie ČR. Domů jsme se tak vrátili až nad ránem.
V roce 2021 jsme najeli k zásahům celkem 900 km, spotřebovali jsme 30 000 litrů vody pro hašení, využili 24
lahví (polovina na výcvik) se vzduchem do dýchacích

přístrojů. K pěti událostem jsme byli povoláni s oběma
zásahovými vozy, tedy s cisternou i dopravním automobilem. Zajímavostí například je, že jsme během roku
neopravitelně poškodili 6 párů rukavic pro technické
zásahy a 8 kusů hadic. Dobu strávenou na zásahu lze
minimálně 2x vynásobit a dostaneme tak čas, který pak
členové jednotky stráví úklidem, očistou, přípravou
a doplněním svěřené techniky. Zde bych chtěl nejdříve
poděkovat našim rodinám, manželkám a partnerkám
za podporu a pochopení, které mají pro naši činnost.
Také děkujeme městské části za spolupráci v otázkách
pořizování potřebného vybavení pro naši práci. Nakoupena byla ruční radiostanice, zásahový tablet, hasící
hřeb a kombinovaná proudnice.
Bilancování nad uplynulým rokem jsem záměrně ponechal až do roku nového. Jak rok skončil, stejně tak začal.
Hned 1. 1. 2022 v 3:25 ráno jsme byli vysláni k požáru osobního vozidla na ulici Malínská. O tom ale zase
příště…
Marek Blažek
velitel družstva JSDH Brno-Holásky,
jménem hasičů z Holásek

Kateřinská přehlídka vín
Dne 20. 11. 2021 se konal již 21. ročník Kateřinské přehlídky vín. Tato tradiční vinařská akce byla opět spojená s prezentací předních moravských vinařství s volnou
degustací jejich vín. Atmosféru zpříjemnila cimbálová
muzika Mládí z Čejče.
Kateřinská přehlídka vín je oslavou nejen vína, ale i lidí,
kteří jej vyrábí.
Růžena Jobová
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TJ Brno - Dvorska, z.s.
jako pořadatel dostihových dnů na dostihové dráze ve
Dvorskách, oznamujeme termíny konání jednotlivých
dostihových dnů:
Sobota 16. dubna 2022
Sobota 11. června 2022
Sobota 1. října 2022

Prémiový èlen sítì

hno....
jí všec
a
m
..tam

Hasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 727 943 774
Otevøeno:
po-pá 6-18 h, so 6-11:30 h

týden
Každý
ceny
akèní

www.niagara.cz

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

KADEŘNICTVÍ
Dámské: po–čt 8–19 hodin, pá 8–13 hodin
Pánské a dětské: po 13–19 hodin, čt 10–16 hodin
KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA

PERMANENTNÍ MAKE-UP

PEDIKÚRA
A NOVĚ NEHTY
TAKÉ METODOU
CND SHELLAC

Na objednávku - tel.: 777 086 915

tel.: 606713855

Na objednávku - tel.: 605 541 837

Odborný řez ovocných stromů všech druhů a stáří,
www.rezovocnychstromu.webnode.cz,
tel.: 776 788 342.

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ
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Firma CZECH IMAGE GROUP s.r.o.
se sídlem na ulici
Sladovnická 19, 620 00 Brno-Tuřany
hledá kolegy na pozici:
SKLADNÍK NA HPP

BRIGÁDNÍK DO SKLADU

– Třídění, kontrola, vybalování, balení zboží

– Drobné skladové práce

– Inventury, obsluha VZV

– Třídění, kontrola, vybalování, balení zboží

– Rozvoz zboží dodávkou

– Fyzicky nenáročná manuální práce

– Údržba firemního vozového parku

– Pracovní doba 08:00–16:30

– Údržba areálu firmy (drobné opravy)

– Nástup možný ihned

– Manuální i administrativní práce

– Brigáda

– Požadujeme základní znalost práce na PC

– Vhodné pro studenty, důchodce, ZTP

– Řidičský průkaz sk. B

BRIGÁDNÍK ÚKLID KANCELÁŘÍ

– Pracovní doba Po–Pá 08:00–16:30
– 5 týdnů dovolená

– 1x týdně, cca 3 hodiny

– Nástup možný ihned

– Nástup možný ihned

– Vhodné spíše pro muže

– Lze kombinovat s brigádou ve skladu viz výše
– Vhodné pro studenty, důchodce, ZTP

Informace na tel.:

777 583 532

Informace na tel.:

777 583 717

Marmon Foodservice Manufacturing s.r.o.
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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