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Klub seniorů

Ze starostova šuplíku
Naposled ve svém druhém volebním
období otevírám starostovský šuplík,
abych vám přinesl informace o dění
v naší městské části.
V rámci projektu Bezpečné cesty do škol se
nám podařilo prosadit vybudování tří nových přechodů pro chodce. Přechod u mateřské školy ve Dvorskách je již hotov. Další
vzniknou u autobusové zastávky na ul. Pratecká a u křižovatky Sokolnická x Chrlická
x Dvorecká. S jejich provedením počítáme
ještě letos na podzim.
Na webových stránkách obce najdete
hotovou studii rekonstrukce sportovního
areálu za Sokolovnou. V současné době
připravujeme dokumentaci pro územní
rozhodnutí. Nově vznikne atletický ovál,
hřiště na plážový volejbal, multifunkční hřiště a další. Jedná se o rozsáhlý projekt, jehož realizace zabere řadu let.
Na červnovém jednání Zastupitelstva města Brna měl být odsouhlasen nový územní
plán města Brna. Bohužel politické hrátky předčily zájem o rozvoj města a nový
územní plán nebyl přijat. Zkomplikovalo
nám to realizaci dvou projektů, na kterých
nám záleželo. Měli jsme v plánu co nejdříve vybudovat nové parkoviště kolem
sportovní haly a bezpečnou komunikaci
pro příjezd ke školce U Lípy Svobody. Bez
změny územního plánu bohužel na těchto
projektech nemůžeme začít pracovat a budou tak odloženy cca o dva roky.
V polovině června jsme ve spolupráci
s Hvězdárnou Brno uspořádali na polní
cestě z Brněnských Ivanovic do Holásek
„Setkání s planetami“. K vidění byly tři velké nafukovací modely vesmírných těles.
Ředitel hvězdárny Jiří Dušek doplnil jejich

prohlídku odbornými informacemi a zodpověděl řadu zajímavých dotazů. Celá
akce tak zpříjemnila krásný letní podvečer.
Někteří z vás možná zaznamenali na sociálních sítích informaci o nalezené oponě na Orlovně. Před začátkem prázdnin
mě kontaktoval předseda TJ Holásky pan
Aleš Jakubec s tím, že na pódiu Orlovny
je ukryté plátno s malbou. Po odhalení
jsme zjistili, že se jedná o historickou divadelní oponu z roku 1928. Opona je poškozená a bude vyžadovat rekonstrukci.
Jedná se o malbu na plátně napnutou na
dřevěném rámu o rozměru 7 x 4 metry.
Autorem opony je divadelní malíř Pepa
Máca z Újezdu u Brna, který měl ateliér
pro malbu divadelních dekorací a zařizování jevišť. V současné době řešíme možnosti rekonstrukce opony a vhodné místo
pro její budoucí umístění.
Letošní promítání letního kina předčilo veškerá očekávání. Obrovský zájem
o jednotlivé filmy a krásné počasí znamenaly návštěvnost v průměru cca 200
diváků na jednu projekci. Letní kino se
tak zapsalo mezi řadu oblíbených a dnes
již tradičních kulturních akcí pořádaných
radnicí. Věřím, že letnímu kinu zachováte
přízeň i v dalších letech.
Na závěr bych rád poděkoval předsedům
a členům komisí za čtyřletou práci pro
obec. Poděkování také patří řadě dobrovolníků a pomocníků, kterým není dění v naší
městské části lhostejné a dokážou přiložit
ruku k dílu. Stejně tak bych chtěl poděkovat za spolupráci i zaměstnancům úřadu,
na které jsem se mohl vždy spolehnout.
Radomír Vondra, starosta
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realizaci veřejné zakázky „Ozelenění ulice
Grunty“ za cenu za realizaci 239 278 Kč a za
následnou péči maximálně 78 860 Kč ročně
po dobu pěti let.

Detail opony

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 97. schůzi dne 30. 5. 2022:
- souhlasila s projektem pro společné povolení na akci
„Polyfunkční dům Brno-Tuřany“; dokumentace obsahuje všechny stavební objekty uvedené v žádosti v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení,
- souhlasila s projektem pro ohlášení odstranění staveb
stávajících objektů Tuřanské pekárny a České pošty;
jedná se o přípravu území pro stavbu Polyfunkčního
objektu na Tuřanském náměstí,
- souhlasila s předloženým projektem pro společné
územní a stavební povolení výstavby v rámci akce „Klubovny pro děti v Tuřanech“; Jedná se o objekt kluboven s potřebným zázemím pro aktivity tuřanských dětí
situovaný na ul. Hanácká naproti sokolovny,
- schválila dohodu o vzájemném postupu při vybudování a správě účelových komunikací v k.ú. Tuřany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a to v rámci vybudování
nového sjezdu na dálnici,
- schválila přijímání inzerce od kandidujících subjektů
v komunálních volbách v roce 2022 v maximálním formátu T4 (90 x 129 mm) zdarma, a to vždy maximálně
jeden inzerát od jednoho subjektu (strana nebo hnutí),
- stanovila zvýšení ceny za pronájem sportovní haly
Měšťanská v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, a to
z důvodu rostoucích nákladů souvisejících s provozem
haly, ceník je uveden na webových stránkách.
Rada na 98. schůzi dne 13. 6. 2022:
- souhlasila se vstupem na pozemek p.č. 1341/1 v k.ú.
Brněnské Ivanovice a s provedením geologických prací na pozemku v souvislosti s připravovanou výstavbou
„Areál Coleman S.I., Brno, Jahodová“, a to za podmínky
provedení prací po sklizni plodin a před podzimní orbou po dohodě s pachtýřem pozemku,
- schválila nabídku společnosti KAVYL, spol. s r.o., na

Rada na 99. schůzi dne 27. 6. 2022:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši
81.000 Kč na nákup turbínového čerpadla
a zásahových přileb pro JSDH Brno-Holásky,
- souhlasila s projektem pro společné povolení na akci „Česká pošta – náhradní provoz
v ZS Holásecká“,
- souhlasila s pokládkou optických kabelů v ulicích Javorová, Na Hrázi, Rolencova,
V Pískách a 1. Května; jedná se o přechod
z metalické na optickou síť, stavba je koordinovaná s plánovanou pokládkou vedení NN
v lokalitě,
- souhlasila s umístěním zrcadla na křižovatce ulic Sokolnická a Dvorecká, kterým bude zajištěn výhled při výjezdu z Dvorecké na Sokolnickou,
- odstoupila od smlouvy o dílo uzavřené se společností
PURE AGRICULTURAL s.r.o., jejímž předmětem je údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany, a to z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele spočívajícího
v prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení
1. seče delším než 30 dní z viny na straně zhotovitele
a nesplnění kvalitativních ukazatelů,
- schválila nabídku Služby Minks s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany“ po zbytek roku 2022 za cenu 1 738 165 Kč,
- souhlasila s umístěním přenosné srážkoměrné stanice na střechu zdravotního střediska na ulici Holásecká,
a to pro účely projektu „Studie odtokových poměrů –
povodí Ivanovického a Tuřanského potoka“,
- schválila nabídku společnosti Interiery Toman s.r.o., na
realizaci veřejné zakázky „Vestavba bufetu do vestibulu sportovní haly Měšťanská - nábytková část“ za cenu
212 960 Kč.
Rada na 100. schůzi dne 11. 7. 2022:
- souhlasila s investičním záměrem na zahrádkářskou
osadu Dvorska II (Dunávka), jehož cílem je na pozemcích p.č. 553 a 554 v k.ú. Dvorska vybudovat osadu se
105 zahrádkami s vlastní chatkou a s 56
plochami sdílených zahrádek, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s připojením na inženýrské sítě
a s příjezdovou komunikaci s parkovištěm,
- souhlasila s investičním záměrem na zahrádkářskou
osadu U letiště, jehož cílem je na pozemku
p.č. 4111/3 v k.ú. Tuřany vybudovat osadu s 18 zahrádkami s vlastní chatkou a s 20 plochami sdílených
zahrádek se společnou chatkou, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s veřejně přístupným
biotopem a s jezírkem.
- souhlasila s investičním záměrem na zahrádkářskou
osadu Dvorska III (U dostihové dráhy),
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jehož cílem je na pozemcích p.č. 400, 401 a 402 v k.ú.
Dvorska vybudovat osadu se 132 zahrádkami
s vlastní chatkou, dále se zázemím (klubovna, WC a sprcha), s připojením na inženýrské sítě
a s příjezdovou komunikaci s parkovištěm za podmínky, že přístup nebude realizován přes pozemky p.č. 404
v k.ú. Dvorska a p.č. 2236/1 v k.ú.Tuřany, neboť tento
přístup je v kolizi s plánovanou cyklostezkou Tuřany –
Dvorska a pozemek p.č. 404 v k.ú. Dvorska je v soukromém vlastnictví,
- schválila nabídku společnosti SIDESTAV s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Úprava vratových
otvorů – hasička Brněnské Ivanovice“ za cenu 91 172 Kč.
Více na www.turany. cz

Volby 2022
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, do
Zastupitelstva města Brna a Senátu PČR se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 – 14.00 hodin
Druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 30. září od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 1. října 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, 15E, 31E, 65E,
77E, 125, 129E, 149E, 169E, 215E, 268E, 289E, 358E,
376E, 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
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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
Právo volit do zastupitelstev obcí má každý státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, a který je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v městské části a státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení
o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je v den voleb v městské části přihlášen
k pobytu.
Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky má
pouze státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na voličský
průkaz nelze!. Tzn., že volič, který se v době voleb bude
nacházet mimo místo svého trvalého bydliště (např.
pracovní cesta, dovolená, pobyt v nemocnici, atd.) nebude moci své volební právo uplatnit.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 242) 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.
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od
sebe odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
Hlasovací lístky do Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany, do Zastupitelstva města Brna a Senátu PČR budou voliči dodány nejpozději 3 dny před volbami. Na
požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb
ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro II. kolo do Senátu PČR se voličům nedoručují, voliči je obdrží v den
voleb přímo ve volební místnosti.

LISTY / 4

INFORMACE Z RADNICE

VOLBY DO SENÁTU
Ve volbách do Senátu je voliči umožněno hlasovat na tzv. voličský průkaz, a to v případě, kdy se nebude moci
v místě svého bydliště voleb zúčastnit. Voličský průkaz je ale možné uplatnit pouze na území obvodu, kde má
volič trvalé bydliště, tedy v rámci volebního obvodu č. 58, tj. v obvodu MČ Brno-Židenice, MČ Brno-jih, MČ Brno-Bohunice, MČ Brno-Černovice, MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Obřany-Maloměřice, MČ Brno-Tuřany, MČ Brno-Slatina a MČ Brno-Chrlice.
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 pobytu
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 16. září 2022
osobně si může volič požádat nejpozději do středy dne 21. září 2022 do 16:00 hodin.
(lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).
Voličský průkaz lze nejdříve vydat ode dne 8. září 2022
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Podrobné informace k volbám www.mvcr.cz

x

VOLTE
ČÍSLO

1

Bc. Michal Krátký
lídr kandidátky ČSSD

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT VE VOLBÁCH
Společně s Vámi dokážeme pro Tuřany,
Brněnské Ivanovice, Holásky a Dvorska
prosadit a realizovat klíčové projekty pro
rozvoj městské části. Chceme klidné
a bezpečné místo pro spokojený život
nás všech.

VOLBA PRO OBČANY
TUŘAN
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Co chceme
pro Tuřany

VOLTE CELOU NAŠI

PETR VALÁŠEK
kandidát na starostu
MČ Brno-Tuřany

KANDIDÁTKU

Č.

3

volte č. 4

Společná kandidátka SPD, Trikolory, Moravanů a nezávislých
chce udržet zdravé a čisté prostředí pro všechny obyvatele,
zlepšit fungování úřadu městské
části a rozvíjet společenský život
a přátelské sousedské vztahy.

Ve svém programu máme nové
podněty, chceme však zachovat
a navázat na vše dobré, co funguje
a osvědčilo se. Chceme aktivně
působit v zastupitelstvu a spolupracovat se všemi.
Proto přicházíme se svým programem ve velmi důležitých komunálních volbách. Našim cílem je zvýšení úrovně kvality života našich
občanů ve všech oblastech.
Náš volební úspěch znamená vybudovat v naší městské části bezpečný,
moderní a šťastný domov nás všech.

DESATERO SPD DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - TUŘANY

Doprava
Buďme fit
Prosadíme rekonstrukci nepře- 6 Zřídíme nová sportoviště pro
1hledné
a špatně průjezdné křižovatky veřejnost. Vybudujeme nové lední
na ulici Hanácká pod kostelem

Bc. Lukáš Lach

lídr kandidátky
Sdružení nestraníků pro Tuřany

„Máme stejné cíle jako vy.
Díky za váš hlas.“
KOMUNÁLNÍ VOLBY

23.–24. září 2022

2

Rozvoj
Budeme prosazovat zachování
více zelených částí v projektu nového
Tuřanského náměstí

kluziště, které bude v letních časech
sloužit jako hokejbalové hřiště

Zeleň
Zařídíme novou výsadbu, kvalitní
7
péči o stávající vegetaci, vodní prvky
a nádrže proti vysychání

Kultura
Zasadíme se o zachování tradiční
3
Čistota
moravské lidové kultury, včetně lido- 8 Zlikvidujeme černé skládky
vých slavností, které chceme podpo- a výtvory sprejerů, zajistíme více
rovat a zachovávat pro příští generace

odpadkových košů a pravidelný úklid

Bezpečné Tuřany
Prosadíme snižování kapacit
ubytoven v městské části Brno–Tuřany
a zvýšíme počet strážníků Městské
policie

4

Klid
Zajistíme dodržování nočního
9
klidu, zregulujeme používání zábavní

vzdělání bez ideologie

dání s financemi i majetkem

pyrotechniky na minimum

Městské peníze nepatří vedení
Školství
10 Hospodaření
Zvýšíme kapacitu mateřských města Brna, ale občanům. Podporuje5
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Investice a stavební práce v roce 2022
Po dlouhých dvou letech s covidem se jevil začátek letošního roku nadějněji než ty předchozí. Bohužel válka na Ukrajině a inflační vlna způsobená růstem cen
energií zkomplikovala i práci u nás na radnici. Inflace se
projevila hlavně nárůstem cen při přípravě a realizaci
stavebních zakázek. Ale i přes tyto komplikace se nám
podařilo realizovat některé akce, se kterými bych vás
rád seznámil.
Letošní finančně nejnáročnější akcí zajišťovanou městskou částí byla rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy na Měšťanské. Po loňské první etapě, kdy
proběhla výměna rozvodů vody a kanalizace v suterénu
budovy, před námi stál těžší úkol – během dvou měsíců
prázdnin vybourat a znovu postavit sociální zařízení ve
dvou patrech školy. Díky spolupráci všech zainteresovaných – školy, dodavatelské firmy a stavebního dozoru
jsme mohli na konci prázdnin konstatovat, že všechny
práce byly v tomto termínu dokončeny a žáci mohli po
skončení prázdnin opět nastoupit do školy. Na příští rok
zbývají poslední dvě patra. V oblasti školství jsme ještě
provedli výměnu oplocení v mateřské škole na ulici Zapletalova ve Dvorskách.
Tím se dostávám k tomu, že se po dvou letech podařilo dokončit investiční akci „Rekonstrukce kanalizace
Dvorska“, v rámci které byla vybudována nová dešťová i splašková kanalizace, včetně oprav chodníků a ko-

munikací. V rámci úprav komunikací se nám zároveň
podařilo zajistit vybudování přechodu pro chodce
u mateřské školy Zapletalova.
Již na jaře tohoto roku se začala provádět kompletní
rekonstrukce ulice Východní. V současnosti je stavba již
dokončena a slouží občanům naší městské části. Rovněž se nám podařilo zajistit opravu chodníku na ulici
Kudrnova, před vydáním stavebního povolení je vybudování přechodů pro chodce u křižovatky Dvorecká-Sokolnická-Chrlická a přechodu pro chodce na ulici
Pratecká u zastávky linky 48 před hřbitovem.
V oblasti životního prostředí v současné době probíhají
dosadby stromů a keřů v tzv. ÚSESech (Územních systémech ekologické stability) a úprava a výsadba zeleně
podél ulice Grunty. Již na jaře proběhla úprava zeleně
v Lesíčku, včetně výstavby dětského hřiště.
Po celé volební období se nám podařilo zajistit každý
rok alespoň jednu rekonstrukci nebo vybudování nového dětského hřiště. Po hřištích na ulici Moravská, Malinská a Zapletalova jsme letos vybudovali hřiště v Lesíčku
a rekonstruovali hřiště na ulici U Potoka.
Jak jsem vás už informoval v minulém vydání Listů, bylo
nutné z důvodu bezpečnosti opravit uliční fasádu radnice, včetně udržovacího nátěru oken. Kromě těchto
prací byly zároveň zahájeny stavební práce na úpravě
podkroví radnice, kde v letošním roce proběhlo zpevnění části stropních konstrukcí tak, aby se v podkroví
radnice mohly vybudovat společenské prostory pro
potřeby městské části, např. pro větší obřadní síň. Další
práce by měly probíhat v dalších letech v závislosti na
finančních prostředcích.
Kromě již realizovaných akcí jsme i několik dalších akcí
připravili či připravujeme. O některých akcích vás informoval ve svém článku pan starosta, kromě toho ještě
v současnosti probíhají projekční práce na vybudování
malé tělocvičny a šaten pro budovu základní školy na
Požární a projekt na vybudování nového zdravotního
střediska a pošty na Tuřanském náměstí. Tolik ve stručnosti výčet těch nejdůležitějších akcí, které se připravují.
Miroslav Dorazil, místostarosta
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Paní Anežka Lehejčková
oslavila 100 let
Během léta oslavila paní Anežka
Lehejčková krásné životní jubileum.
K narozeninám ji přišel osobně gratulovat
i starosta městské části Radomír Vondra.
Popřál jí vše nejlepší, pěkné chvíle
s rodinou a hlavně pevné zdraví a vitalitu
jako doposud.
Markéta Vlachová, sociální pracovnice
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ŠKOLA
seznámit se s jejími prostory, prohlédli si, jak vypadá
školní třída, jak probíhá vyučovací hodina a prostřednictvím různých aktivit se tak ocitli v roli školáka.
Za zmínku také stojí zapojení dětí do soutěže Městské
policie,Empík naděluje“ se zaměřením na výtvarné a literární dovednosti dětí a také spolupráce s Moravským
zemským muzeem.

Ohlédnutí za školním rokem
2021/2022 v mateřské škole v Aleji
Stejně jako je každý den výjimečný a neopakovatelný, tak i uplynulý školní rok v mateřské škole byl
zcela neobyčejný.
Na podzim začal příchodem nových dětí a společně se
stávajícími dětmi začala vznikat nová přátelství a dny
byly plné her a zážitků.
Vzhledem k přívětivější situaci s Covid – 19 se mohla konat plejáda kulturních akcí a vzdělávacích programů pro
děti. Děti také zažily zábavné dopolední programy, jako
například Zimní školková olympiáda, karneval, Čarodějáles, Den dětí či zahradní slavnost pro děti a rodiče.

Velkým přínosem k obohacení našeho vzdělávání bylo
také zapojení do evropského projektu,Čtenářská pregramotnost“. V této oblasti jsou u dětí rozvíjeny dovednosti předcházející čtení a psaní. S tím souvisí i návštěva
městské knihovny Tuřany a vytvoření,školkové knihovny“ pro děti a jejich rodiče v prostorách mateřské školy.
Ve vzdělávání jsme se také zaměřili na environmentální výchovu, jejíž součástí jsou i pěstitelské činnosti. Na
školní zahradě jsme se tedy věnovali pěstování a péči
o zahradu. Z dětí se tak stali,malí zahradníci“.
Zpestřením školního roku byl také kroužek keramiky, který byl u dětí velmi oblíbený, odnesly si originální výtvory.
Toť jen střípky z předešlého školního roku, který je
za námi. Těšíme se na nový školní rok, plni očekávání, co přinese.
V předvánoční době děti naší mateřské školy vystoupily s písní Stojí vrba košatá při rozsvěcování vánočního
stromečku v Tuřanech.
Ve spolupráci se spádovou základní školou Měšťanská
měli naši předškoláci možnost základní školu navštívit,

Klára Vykoupilová, MŠ V Aleji

ŠKOLA

MŠ U Lípy Svobody
Poslední měsíc v mateřské škole byl nabitý spoustou
akcí a výletů. Během června se všechny třídy vydaly na
dlouhou výletní cestu na hřiště za Olympii, cestu zvládly i nejmenší děti a zaslouženou odměnou byla trampolína, lanovka a nejrůznější prolézačky. Každá třída
podnikla vlastní výlet a děti si užily dobrodružství nejrůznějších rozměrů. Někdy nám přál spíše déšť a bahno
než sluníčko a někdy toho sluníčka bylo naopak příliš.
Ale z každého výletu jsme si odnesli zážitky.
Velmi významnou závěrečnou akcí tohoto školního roku
bylo slavnostní pasování předškoláků na školáky, které
proběhlo jednoho červnového odpoledne před očima
rodičů a dalších rodinných příslušníků na zahradě MŠ.
Počasí nám sice nepřálo, ale náladu to dětem rozhodně nevzalo. Předškoláci si užili nástup v talárech a absolventských čepičkách, společně zazpívali písničku na
rozloučení rodičům i paním učitelkám. Každý předškolák byl paní ředitelkou pasován na školáka a odnesl si
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domů knížku a pamětní list jako vzpomínku na školku.
Odpolední program zpestřil klaun s kytarou, který děti
zaujal nejen všelijakými srandičkami, ale i možností si
od něj nechat udělat tetovačku. O přípravu občerstvení
se postarali rodiče a o jeho snězení spíše zase děti.
Ve školce proběhly projektové dny, kdy si děti vyrobily netradiční technikou originální trička. Děti si zvolily
barvy a pomocí centrifugy vytvořily barevnou spirálu
a další zajímavé motivy. Dětem se s touto technikou
pracovalo velmi dobře a trička se jim náramně povedla.
Ve spolupráci s Domovem pro seniory jsme zorganizovali vystoupení pro babičky a dědečky. Děti zazpívaly
a zahrály divadélko přímo v prostorách geriatrického
centra. Radost v očích byla vidět nejen ve tvářích babiček a dědečků, ale i dětí.
Rok se s rokem sešel a nezbývá nám nic jiného než se
rozloučit s nejstaršími dětmi a přivítat děti nové. Budoucím prvňáčkům přejeme ve škole úspěch a nadále
nezlomnou energii, kterou jak všichni doufáme, vloží
především do učení. Na nováčky v naší školce se moc
těšíme a věříme, že začátek školního roku společně
zvládneme jen a jen s úsměvem.
Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková
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Co se děje v tuřanské
farnosti
V rámci těžké mezinárodní situace si na
úvod dovoluji zveřejnit báseň anonymní autorky, která vystihuje to, co nás
všechny tíží a co je předmětem našich
každodenních modliteb a obětí.
Válka
Nač matky své syny vychovaly?
Aby jim vojáci život vzali.
Nač otcové své dcery střežili?
Aby je vojáci zneužili.
Nač rodiče děti mají?
Nejprve jim život dají,
s láskou se o ně starají,
ve víře vychovávají.
A pak jen přihlížet musí,
jak jim život válka kosí.
Jejich srdce bolest zkusí,
jejich slzy zemi rosí.
A tohle všechno proto jen,
že si někdo chce splnit sen
o moci, slávě, bohatství…
a přitom ničí druhým sny…
V naší farnosti se v zimě a na jaře roku 2022 několikrát
sešla skupina zájemců o synodalitu - přípravu Synodu vyhlášeného papežem Františkem. Bylo nás asi 10
různého věku (25 - 80 let) a tématem bylo Vést dialog
v církvi a ve společnosti. Chtěli jsme, aby i od nás vzešla
naše představa církve coby putujícího Božího lidu a tato
představa se dostala k hlavě církve - papeži - a podpořila touhu po jednotě všech lidí („aby všichni byli jedno“
Jan 17,20). Při schůzkách jsme si uvědomovali, že naše
farnost nejsou jen ti „do kostela chodící „, ale všichni lidi
naší obce a také chrličtí. Po skončení práce jsme si uvědomili, že se chceme dál vídat, scházet, mluvit spolu, že
nám dění ve farnosti není lhostejné.
Příležitostí k setkání byla Noc kostelů 2022, Farní odpoledne, farní zájezd, každoroční pouť do Rajhradu,
nadále je možnost posedět každou neděli ve farní kavárničce a jiné akce, např. pravidelná činnost dětí v Misijním klubku či Modlitby maminek, úklid a výzdoba
kostela a jeho okolí a jiné práce, schůzky chrámového
sboru apod.
Farní zájezd tentokrát zamířil do Rudy u Rýmařova, konal se v předvelikonoční době, proto jsme se společně
vydali právě tam a prošli s našimi dětmi a jejich písničkami a modlitbami křížovou cestu, nádhernou barokní
památku. Navštívili jsme také Kapli v lipkách v Rýmařově, je to mimořádná dřevěná barokní stavba, která nám
svou bohatou výzdobou připomíná původní obyvatele,
sudetské Němce. Prožili jsme harmonický den.
Při letošní Noci kostelů poté, co byla odsloužena mše

svatá a dozněl mohutný hlahol všech zvonů, měli jsme
možnost slyšet hudební díla v podání pouze našich tuřanských umělců: zpěvy sborové i sólové, lesní rohy,
hoboj, housle a varhany. Nejmladší jedenáctiletý Tomáš Bartoník zahrál tři varhanní skladby a sklidil velký
potlesk. Komentovaná prohlídka nás zavedla do dávných dějin a užasli jsme nad jejich bohatostí. Všechna
světla kostela svítila dlouho do noci, přilákala mnoho
návštěvníků, také lidí z Ukrajiny.
Při Noci kostelů byla otevřena též kaplička sv. Jana Nepomuckého na Královce při řece Svitavě. Při této příležitosti vyšel pamětní obrázek s půvabnou kresbou
původního mlýna, jehož součástí tato kaplička byla.
Farní odpoledne se stalo nadšeným setkáním asi dvou
set příchozích. Vzájemná setkání, rozhovory, cimbálovka, skákací hrad, hry nejrůznějšího druhu, sladkosti, buřty, dvě stě trubiček přinesla pro všechny jistá
ochotná paní, jiný daroval víno… Hodně přispěli a pomohli farníci z Chrlic, děkujeme jim. Zakončili jsme zpíváním všech, kdo vydrželi, u cimbálu do setmění.
Koncem června jsme byli na každoroční pouti v Rajhradě. Jeden z bratrů benediktinů nás svým zajímavým vyprávěním zavedl do Santiaga de Compostela…
Naše pouť do Compostely může začít i v Rajhradu, kde
je na zdi kláštera umístěna „mušle“, ukazující cestu.
Vždy si při této pouti připomínáme pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberka, rodáka
z Rajhradu, který si přál, aby Rajhrad a Tuřany patřily
duchovně k sobě.
Při letošní oslavě 200. výročí narození zakladatele genetiky a opata Gregora Johanna Mendela v bazilice na
Starém Brně zazněly hudební skladby a zpěvy umělců
z Tuřan, také výtvarník Karel Rechlík přispěl k této významné události výstavou svých děl v Mendlově muzeu
augustiniánského opatství.
O letošních prázdninách jsme měli možnost pozdravit
tuřanské skauty na jejich táboře u Hlinska. Mnozí z nich
jsou aktivními členy farnosti. Jejich radost a nadšení povzbudilo i nás.
Pěkné dny končícího léta a podzimu přeje všem obyvatelům naší farnosti
Luboš Pavlů, tuřanský farář
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KULTURA
Tuřanská škola

Život ve škole

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.

Z lásky k dětem, snažili se rodičové ulehčit v těch dnech
zlý osud učitelů tím, že posílali pravidelně sobotáles, za
nejmladší děti po dvou krejcarech týdně, za odrostlejší
po třech a za ty nejstarší od deseti do dvanácti let po
čtyřech krejcarech. A to byla vlastně jediná věc, která
trochu mírnila kantorův žal v tom nejsmutnějším ročním
období (v adventě).
Školní rok začínal po sv. Václavu, po práci přišly i ostatní
děti. Pan učitel měl zkrotit tyto děti nevázané svobody,
přivézt v jejich řady kázeň, pozornost a do jejich hlav
i potřebné vědomosti k hbitému čtení, psaní a počítání, měl je uvézt na toto bezpečné trojcestí, vedoucí ke
všem pokladům lidského umění a vědění.

Dnešní historickou bagatelu evokuje vzpomínka na
dnes už filmovou klasiku - Páni kluci. Kdo zná, jistě si vybaví, jak kluci dostávali barevné lístečky za dobré chování. V Tuřanech se to asi moc nelišilo, jak to ostatně
sepsala Marie Havelková Šťastná z vyprávění pamětníků. Je zde popsán jak život ve škole, tak ukázka vyučování z poloviny 19. století.
Zároveň je to vzpomínka na budovu staré školy v Tuřanech, která zanedlouho nadobro zmizí a zůstane jen
v takovýchto vzpomínkách.

Foto: po I. světové válce (dnes pekárna, pošta)

Na místě staré školy byla roku 1802 postavena škola
nová pro děti z celé farnosti. Měla jen 1 třídu, dopoledne se učilo česky, odpoledne německy nebo naopak.
V roce 1836 byla přistavena druhá třída, zvaná moravská.V roce 1872 však už byla škola tak chatrná, že se
zde učilo vlastně jen v zimě a za nepohody. Když se
na jaře oteplilo, přesunulo se vyučování k tehdejší jediné věži kostela. V té době už měly Chrlice, Nenovice
a Dvorska školy své. Tuřany a Holásky neměly na stavbu nové budovy peníze, a tak jim pomohl sokolnický
hrabě Mitrovský – majitel tuřanského statku a honitby
(dnes Agro) tím, že zaplatil honebné na 10 let dopředu. Holásky přidaly svůj díl a mohlo se začít stavět.
Stará škola na Tuřanském náměstí byla 27. září 1874
vysvěcena farářem Špirkem. Byla to škola ryze česká
a trojtřídní, s bytem pro učitele Stříže.

Některé žákyně nesly v jedné ruce slaměnou kabelu,
ve které v dřevěném pouzdru kulatém drkal kamínek
s tužkou, břidlicová tabulka v rámečku, pravítko, několik archů papíru a „druhý díl“
katechismu. - I toho dne se vyučování začalo jako obyčejně,
přiřezáváním per. Žáčci jeden
po druhém přistupovali k panu
učitelovi, každý v ruce husí brk,
který prodával kupec za kus po
krejcaru, zvlášť dobré po dvou
krejcarech.
„Pane učiteli, prosím, opravte
mi pero“, musel slušně odříkat
každý žák, když na něj přišla
řada. Mladý pan učitel s perořízkem v ruce „vyspravoval“ pera.
Jeden brk si nechal od práce
a z druhého dvěma, nejvýše
třemi řezy neobyčejně zručně,
jistě a rychle hotovil lehounká
pera, bílá a krásná, z každého
vytáhl scvrklou duši a nahoře
seřízl pero v pěkný, jakoby vlající praporek. Jestliže pan učitel
na kluka nebo děvče nepohlédl,
bylo to dobré znamení. Šmik,
druhý šmik, třetí šmik a už podával dítěti pero dobře
připravené.
Pera byla konečně seříznuta a nyní už záleželo jen na
žáčcích, budou-li jimi psát písmenka úhledná, či to budou vši, muří nohy nebo jiné nestvůry. Učitel, když měl
psát, zkusil pero na nehtu, pak je opatrně namočil v inkoustu a konečně se podepsal švabachem, jak se tomu
naučil ve škole.
Vlastní vyučování začínalo modlitbou. Žáci seděli v lavicích rozděleni do tří skupin, nejbližší k tabuli ti, kteří
byli dosud na abecedě, za nimi slabikanti, nejdál pak
už čtenáři. Ti vpředu byli nejhodnější, těm druhým
však někdy už čertovina koukala z očí a ti nejzadnější, ti nebyli zrovna hodní. Někdy přivedl tatínek kluka
i na provázku.
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Ukázka vyučování
V nadlidské práci měl učitel jedinou, ale za to vydatnou
pomůcku vyučovací – tvrdě pletenou a dobře pařenou
metlu březovou, která se černala na stolečku hned vedle kalamáře, brkového pera a lineálu.
Žáci se už pomodlili, říkají sborem násobilku: „Osmkrát
deset je osmdesát, devětkrát jedna je devět, devětkrát
dvě je osmnáct, devětkrát tři je…“ tak až do dvaceti.
A teď opakovali si abecedu: „Hůlčička s puntíčkem –i,
Hůlčička bez puntíčku- el, Dvě hůlčičky – en, Tři hůlčičky – em, Pytlíček se střapečkem – y, Měsíček – c, Stolička – h, Soudeček – o!
V klase začali slabikovat: „ Bé á-bá, be a –ba, bába, en ene, ba ne, bába ne, es e – se, nese, banese, bába nese“.

Ukázka, jak zněl kupř. početní příklad: „Chlapec šel do
lesa na houby, každou minutu našel jednoho klouzka
a každé dvě minuty hřiba. Kolik měl v košíku klouzků
a kolik hřibů za hodinu? apod.
Tabule byla černá na rozkročeném stojanu. Na ní se bělal krasopisně napsaný předpis: „fofršift“. Děti musely
být pamětlivy: „Škola není pastva a třída holubník“. To
co škola a pan učitel potřebovali, to obstaraly ochotně
a s nadšením děti.
Každoročně, a to nejčastěji v létě, přesvědčoval se
okresní školní dozorce (zpravidla to byli duchovní,
děkani nebo vikáři) při slavnostní visitaci o výsledcích
celoroční katechetovy a učitelovy práce. Při této příležitosti byli také čteni žáci, kteří byli zapsáni ve „zlaté
knize“ a zasluhovali si pochvaly za pěkné výsledky ve
výuce a v bezvadném chování. V tuřanech byla vázána v červeném plátně s německým nápisem ve zlatě
„Ehrenbuch“ (kniha cti) a se zlatou ořízkou, proto zlatá.
Den visitace, výroční zkoušky, býval slavným dnem,
obyčejně v letní době. Starší žákyně nazdobily umyté
a uklizené třídy, sloupy ovinuly věncem a chvojím. Děkan přijel v ranních hodinách z Modřic. Z věže vyhlíželi, a když ho v dáli spatřili, začali vyzvánět všemi čtyřmi
zvony. Jeden z Tuřanských sedláků přivezl děkana ve
starodávném farském kočáře. Před farou vystoupil. Přivítalo ho místní kněžstvo s představenstvy přifařených
obcí. Po krátkém prodlení na faře se pak celý průvod
odebral s hudbou do školy, kde u vchodu děkana pozdravil rektor s preceptorem a uvedl i ostatní hosty do

KULTURA
třídy. Jedna ze žákyň ho přivítala, druhá mu podala kytici. Přítomni byli i rodiče některých žáků.
Děkan zkoušel hlavně z náboženství, částečně z ostatních předmětů. Nejlepší žáci, premianti, byli při této
příležitosti veřejně pochváleni. Katecheta jim daroval
modlitební knihu s listem, na němž bylo vytištěno kurentkou: „Vždy mé srdce zaplesá nevýslovnou radostí,
kdykoliv se chvála vzdává za podíl mé pilnosti. Ejhle důkaz pozorujte a se mnou se spolu zaradujte!“
(Stať o premiantech sdělila Marii Havelkové Šťastné Terezie Sedláčková- Kalinová 1843-1915)
Z pamětí Marie Havelkové Šťastné připravila
Ivana Kolečková

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Oslavy 120. výročí založení
dobrovolných hasičů v Holáskách
a tradiční Bartolomějské hody
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na Akcent. Vytvořila skvělou atmosféru, které se návštěvníci nemohli nabažit a tancovali by až do rána.
Návštěvnost převýšila očekávání a překonala průměr
posledních tří let.

Ano, je tomu již 120 let, kdy naši předci založili dobrovolný hasičský sbor v Holáskách. Materiál, ze kterého
se stavěly budovy, a civilizační pokrok způsobovaly
zvýšený počet požárů. Tehdejší společnost tuto situaci vnímala a na ochranu svých stavení zakládala sbory
dobrovolných hasičů. Díky dochovaným dokumentům víme, že tomu nebylo jinak i v Holáskách. V roce
1902 občané Holásek založili dobrovolný hasičský
sbor, který si již od počátku velmi důkladně vedl evidenci členů, dokumentů a stavu pokladny. Část těchto listin je zveřejněna v almanachu, který sbor vydal
k 120. výročí založení.

Samotné slavnostní odpoledne se uskutečnilo dne
18. srpna na hřišti při ul. Javorová za účasti starosty městské části, starostky krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, náměstka starosty okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska i dalších
významných hostů.
V rámci začátku oslav se všichni přítomní členové sboru
zúčastnili hromadného focení před hasičskou zbrojnicí
tak, aby byla znovu vytvořena autentická fotografie členů sboru u příležitosti výročí. Součástí odpoledne bylo
také ocenění dlouholeté práce členů ve prospěch sboru a obce. Podvečerem doprovodila cimbálová muzika
Mládí z Čejče. Oslavám počasí přálo, všichni si je užili
do sytosti. Na místě je poděkování Městské části Brno-Tuřany za podporu oslav a všem sponzorům.
Při páteční předhodové zábavě tradičně hrála skupi-

Sobotní večer už nebyl tak radostný. Provazy deště v průběhu večerní zábavy ne a ne přestat. Naproti
tomu valná většina hostů setrvávala, tancovalo se a zpívalo v dešti a nakonec pod stany rozmístěnými na tanečním parketu. Děkujeme všem, kteří navštívili oproti
dešťovým kapkám sobotní hodovou zábavu, nenechali
se odradit a veselili se společně v nepříznivých podmínkách. Možná to bylo i díky stanům, pomocí kterých
se nám podařilo zastřešit valnou většinu míst k sezení
v prostoru hřiště. Přiložené fotografie dokládají, jak si
návštěvníci poradili s překonáváním vzniklé kaluže, kdy
došlo k jejímu „přemostění“.
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krátce po západu Slunce, anebo po úplném setmění,
když se všichni milovníci zážitkové astronomie, stejně
jako činorodí fotografové rozcházeli, usadily se v jejich
vzpomínkách, stejně jako uložily na paměťových kartách, desítky vesmírných scenérií. Modely Hvězdárny
a planetária Brno do Tuřan zavítaly poprvé a doufejme,
že ne naposledy. Je dobré si tu a tam připomenout,
že vesmír není jen tam „nad námi“, ale že i my jsme
součástí vesmíru. Ostatně všechny atomy a molekuly,
z nichž jsou poskládány naše lidská těla, tento zpravodaj, modely vesmírných těles, naše planeta i celá Sluneční soustava… vznikly dílem při velkém třesku, dílem
v nitru dávno zaniklých hvězd. Tak zase příště!

Nedělní polní mše svatá, průvod a odpolední zábava
na hřišti, se uskutečnily za příjemného počasí. Čtrnáct
párů stárků pod vedením hlavního páru Kristýny Jurákové a Matěje Rudoleckého si pro letošní hody nastudovali Českou besedu a Skočnou. Hudební doprovod
zabezpečila Mládežnická dechová hudba Bivojanka
z Jedovnic.
Uspořádání oslav a hodů by se neobešlo bez podporovatelů, kterým nejen touto cestou děkujeme za přízeň.
Poděkování patří zejména těmto sponzorům
a partnerům:
Stárkům, Městské části Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. –
kamionová doprava, Areklama s.r.o., Restaurace FAKO,
Vinotéka Hadler – Zdeněk Holoubek, BiQ Bluesoft
a.s. – Ing. Jiří Barbořík, Hraspo, spol. s r.o. – technologie pro gastronomii, Elektro Pospíšil, BEG BOHEMIA,
spol. s r.o., Restaurace COLATRANSPORT, Restaurace
ORLOVNA, Pivnice na Sýpce, DOKA, s.r.o. - dopravní
značení, SPOTLESS, s.r.o., rodina Lachova, Stolařství
Jambor, SOUDAL, Petr Prokeš – Bajoo.cz, M.P.R. SERVIS
s.r.o., PROSTAVBY, a.s., Papouščí ZOO Bošovice, Petr
Waidhofer – práce podlahářské, Lukáš Waidhofer.
Michal Krátký, velitel SDH Brno-Holásky

Tuřany jsou náš vesmír!
Nebývá to příliš často, ale tu a tam to vyjde. Občas do
sebe docela jednoduše zapadne vesmírná skládačka a vznikne neopakovatelná mozaika, na kterou pak
všichni svědci ještě dlouho vzpomínají. Stalo se tak
v pátek 17. června v podvečer na Vycházkové trase
s alejí u Sladovnické ulice. Počasí bylo téměř dokonalé. Rozhled do okolí nic nerušil, naopak brzy se přidalo
noční panorama vzdáleného města. Jako šperk působily modely tří kosmických těles, které dovezlo auto
Hvězdárny a planetária Brno, a které okomentoval její
ředitel Jiří Dušek. „Tajné“ tipy a triky, jak správně vyfotit
desetimetrový Lunalón, pětimetrovou Terralónu a čtyřmetrový Marsmeloun přidal Pavel Gabzdyl, výjimečný
fotograf a autor projektu Neuvěřitelné Brno. Díky výjimečné konstelaci, která tehdy nastala, vznikl bezpočet
jedinečných záběrů tří krásných těles Sluneční soustavy. Ať již za bílého dne, v době takzvané zlaté hodiny

Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
velitel stroje na zázraky

Klub seniorů Brno – Tuřany
Činnost našeho klubu seniorů v letošním roce probíhá
dle plánu, který jsme si odsouhlasili na členské schůzi
v lednu. Začali jsme Josefskou zábavou s hudbou a tancem a tradiční tombolou. V dubnu jsme pozvali paní
Marii Pávkovou na Orlovnu, kde nám a hlavně dámské
společnosti předvedla komentovanou přehlídku dobových klobouků a oblečení. Na náš první letošní zájezd jsme vyjeli do Moravského Krumlova na prohlídku
Muchovy epopeje, pak na hrad Veveří a odtud jsme se
lodí po přehradě vrátili zpět. V červnu jsme uskutečnili
dva zájezdy, jeden do Telče a na exkurzi JE Dukovany
a druhý do Prahy na prohlídku Národního muzea a senátu poslanců ČR. Za uskutečnění tohoto zájezdu patří
velký dík našemu panu starostovi a senátorovi p. Jiřímu
Duškovi. Ti se postarali jak o vlastní organizaci a průběh zájezdu, ale také i o dopravu a občerstvení. Všichni
účastníci si tento zájezd velmi pochvalovali.
V červnu se také konaly Městské sportovní hry seniorů.
S jejich organizací nás jejich pořadatelé požádali o výpomoc s tím, aby se konaly opět, stejně jako loni u nás
na Sokolovně. Jejich požadavku jsme vyhověli a dovezli veškeré sportovní nářadí, občerstvení a připravili tělocvičnu. S příznivým ohlasem u našich členů se setkaly
dvě návštěvy Planetária na Kraví Hoře, jedna pod názvem Vesmírné oázy v 3D a druhá Brno 360 2D – jak jste
jej nikdy neviděli, obě představení se konala v kopuli
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Pelčák požádal Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR) o závazné stanovisko ohledně
ne/souladu rozpracované DÚR s regulačním plánem
(RP). Na stanovisko všechny zainteresované strany
stále čekají.

digitária. Začátkem září pojedeme opět za našimi dlouholetými přáteli do Čachtic. Ti pro nás připravili jednak
návštěvu expozic nově otevřeného LEGENDÁRIA a pak
také sportovní hry, ve kterých budou soutěžit navzájem
družstva mužů a žen, celkem v devíti disciplinách.

Lokalita U Potoka
Po prázdninách se snad opět rozhýbou přípravné
práce pro výstavbu „Domu s pečovatelskou službou“
a „Mateřské školy“ města Brna i pro „Rodinné bydlení“
firmy Komfort.
V prvním zářijovém týdnu se má konat na tuřanské radnici jednání zástupců městské části, magistrátu a nájemce pozemků (Agro) ohledně odsvěření pozemků
pod budoucím polyfunkčním bytovým domem z MČ
Brno-Tuřany na město Brno.
Bytový odbor magistrátu předpokládá zahájení realizace výstavby ve 2. pololetí příštího roku.
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

Stále také pokračujeme v pravidelných zájezdech za
koupáním do Velkého Mederu. Kromě těchto hromadných akcí ještě občas trénujeme naše sportovní
disciplíny na hřišti za tuřanskou školou nebo hrajeme
kuželky v restauraci FAKO. Na závěr roku uskutečníme
ještě dvě zábavy, a to Václavskou a Mikulášskou s oblíbeným programem.
Nakonec bych chtěl poděkovat za všechny naše členy za podporu ze strany ÚMČ Brno-Tuřany, bez které bychom v současné inflační spirále nemohli tyto
akce uskutečnit.
Musil Miroslav, předseda KS Brno-Tuřany

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách

Lokalita Vinohrad – Polyfunkční dům V Aleji
Prázdninové období je charakteristické, z důvodů dovolených či počasí, obecně sníženou aktivitou rozhodovacích procesů. Jak jsme vás informovali v minulých
Listech, v reakci na připomínky Rady MČ k rozpracované dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) prof.
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Badminton v Tuřanech
Po pandemii, kdy hala v Tuřanech byla skoro celý rok
zavřená, jsme se opět vrátili k trénování. Bohužel těch
osm měsíců, co jsme nemohli trénovat se podepsalo
na členské základně mládeže našeho oddílu. V loňské
sezoně jsme se snažili o nábor nových členů z řad mládeže, ale nějak výrazně se členskou základnu rozšířit
nepodařilo. Proto bychom i touto cestou chtěli oznámit, že máme několik volných míst a můžeme přijmout
nové členy oddílu, děti ve věku 8-12 let. Tréninky dětí
jsou od září 2022 každé úterý a čtvrtek vždy od 18:30
do 19:30 hod.

Co se týká minulé badmintonové sezony, tak naše
A družstvo se umístilo ve 2. lize na medailové pozici,
a to na třetím místě. B družstvo skončilo v 6. lize na pátém místě.
Naši nejmladší hráči se zúčastnili několika turnajů, s docela dobrými výsledky.
GPC U13
		

Karolína Javůrková
Markéta Javůrková

5.-8. místo
13.-16. místo

Markéta Javůrková, Karolína Javůrková a Tran Bao Nam
se zúčastnili i dvou turnajů Kawasaki Kids tour 2022,
kde náš nejmladší hráč Tran Bao Nam se umístil jedenkrát na druhém místě a jedenkrát na třetím místě.
Ing. Stanislav Jelínek
předseda oddílu
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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

Na objednávku - tel.: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE-UP

Na objednávku - tel.: 777 086 915

PEDIKÚRA
A NOVĚ NEHTY
TAKÉ METODOU
CND SHELLAC

tel.: 606713855

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ

NOVÁ
PRODEJNA
DĚTSKÝCH
BOTIČEK
SRPEN 2022
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT
TUŘANSKÉ NÁM. 34, BRNO
Zdravá dětská obuv - celoroční, letní, zimní,
barefoot obuv, papučky, gumáky a doplňky.

www.botysek.cz
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PO - PÁ 9 - 18h
SO 9 - 14h
tel.: 737 199 110
info@kvetinypuget.cz
www.kvetinypuget.cz
ROZVOZ PO
BRNĚ A OKOLÍ
Nové květinářství otevřeno

KVĚTINY Pugét
Navštivte nás na adrese
Kaštanová 506/50, 620 00 Brno
přímo u vchodu do prodejny Makro
Celoročně máme v nabídce moderní květinové
kytice a krabičky, pokojové i venkovní rostliny,
spoustu dekorací a materiálu pro Vaše tvoření,
ale také vše pro Vaše podnikání.
Aktuálně nabízíme podzimní věnce,
dekorace, rostliny a dušičkové vazby.
Rádi Vám Vaše přání připravíme
i na objednávku.
Sledujte nás i na sociálních sítích

Pro provoz v Tuřanech hledáme
pracovníka do slévárenské výroby.

Nabízíme:

 nástupní mzda 23.000 – 28.000 Kč

(individuálně dle pozice, po zkušební době bude upravena dle dovednosti)

 osobní ohodnocení
 prémie + roční odměny
 náborový příspěvek
 příspěvek na stravování, důchodové připojištění
 firemní SIM s hlasovým a datovým tarifem
 dovolená nad rámec ZP
 8. hodinový úvazek
 jednosměnný provoz pondělí - pátek

Požadujeme:

 pečlivost
 samostatnost
 spolehlivost

 trestní bezúhonnost
 na danou pozici Vás zaučíme

V případě zájmu o nabízenou pozici volejte, pište:
Tel.: 545 542 304
(pracovní dny 6:30 – 14:00 hod.)
Email: jana.matejkova@moraviatech.cz

PŘI PŘEDLOŽENÍHO TOHOTO
LETÁČKU U NÁS NA PRODEJNĚ
DOSTANETE

10% SLEVU!

MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks,
radiátorů aj., tapetování, zednictví,
tel.: 606 469 316,
www.maliribrno-hezky.cz

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.
Boženy Němcové 151, 68354 Otnice
přijme
do hlavního pracovního poměru, do nepřetržitého provozu
kvalifikovanou zdravotní sestru
Nabízíme různé zaměstnanecké benefity, ubytování, 30 dnů dovolené, stravování
apod. Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Zájemci se mohou hlásit přímo v domově na adrese Boženy Němcové 151, Otnice, mailem lila@lila.cz
nebo telefonicky na čísle 601 392 785, 544 240 032.
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Rodinná firma LEIS, zaměřující se na realizaci a správu komerčních a průmyslových objektů v rámci
technologického parku LEIS Brno a residenčních objektů v ČR i zahraničí, hledá kolegu na pozici:

SPRÁVCE AREÁLU
na adrese Kaštanová 539/64, Brno 620 00, Brněnské Ivanovice
Co bude Vaší náplní práce?

Co od Vás očekáváme?

- obeznámení se s řízením procesů spojených se

- SŠ s maturitní zkouškou

správou a údržbou svěřených objektů
- zajištění technického stavu budov a koordinace
činností týkajících se jejich provozu
- vedení administrativy v rámci správy budov
- komunikace s nájemci a vlastníky, řešení
jejich požadavků
- provádění drobných oprav, zajištění
externích dodavatelů dle individuální situace
- úprava zeleně v rámci areálu
- evidence revizí, zajištění jejich provádění a kontrola
- evidence vozidel, zajišťování servisů a STK

- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC - MS Office
- vyhl. 50 /1978 Sb par. 6
-technické myšlení, manuální zručnost, samostatnost,
a schopnost převzít zodpovědnost
- organizační a komunikační dovednosti
- časová flexibilita
- zkušenost v oboru správy a údržby nemovitostí je
výhodou
- znalost čtení a používání stavebních výkresů a
dokumentace je velkou výhodou, ale není nutností

A co vám za to můžeme nabídnout?
- pestrou práci na hlavní pracovní poměr v atraktivním prostředí
- odborný růst, školení
- služební telefon (i pro soukromé účely), služební automobil
- přátelskou a pohodovou atmosféru na pracovišti podporujeme firemními akcemi
- práce na plný úvazek, na dobu neurčitou
- vysoké finanční ohodnocení na základě znalostí a zkušeností
Pracovní doba: 7:00 - 16:00hod. Dále dle potřeby

Kontaktujte nás:
Na e-mail: gmedkova@leis.cz

tel.: +420 607 145 996

Občanské návrhy Dáme na vás
slouží ke zlepšení života v Brně

Od letošního jara mohou obyvatelé Brna využívat občanské návrhy
Dáme na vás jako další z participativních nástrojů, které umožňují lidem zapojit se do správy a řízení města.
Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé města celoročně podávat veřejně prospěšné návrhy i bez konkrétní finanční částky
či umístění, návrhy regulativního charakteru či ideové myšlenky na
zlepšení kvality života v Brně. Občanské návrhy slouží městu i jako zásobník dobrých nápadů, které mohou pomoci město dále rozvíjet. Podané návrhy sbírají podporu a ty, které dosáhnou minimální hranice podpory, budou
předloženy k projednání vedení města. Rada města Brna následně rozhoduje, zda se bude návrh dále zpracovávat
a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest desítek návrhů, které mohou Brňané s trvalým bydlištěm v Brně podpořit či odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. Tento účet velká část Brňanů již
využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu za odpady, takže představuje velmi snadnou možnost hlasování.
Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás a pojďte s námi vylepšit život v Brně!
Tým Dáme na vás
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
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HODE
2022

15.10.

SOBOTA
Dopoledne
zvaní občanů
na hody
20:00
taneční zábava

16.10.

NEDĚLE
14:00
požehnání v kostele
14:30
průvod od sokolovny
a poté odpolední zábava
na sokolovně

Po celou dobu hraje DH Galánka.
Srdečně zve TJ Sokol Brno-Tuřany
a Národopisný soubor Ferdinanda Volka.
Za finanční podpory Statutárního města Brna.

17.10.

PONDĚLÍ
19:00
babské hody

