
Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, rád bych vám na 
úvod poděkoval za důvěru, kterou jste 
projevili v komunálních volbách. Je to vel-
ký závazek na další volební období, které 
nebude vzhledem k energetické a hospo-
dářské krizi vůbec jednoduché. Věřím však, 
že se s  touto situací dokážeme na radnici 
poprat ve  prospěch všech občanů naší 
městské části.

V následujících čtyřech letech před námi sto-
jí mimo jiné realizace velkých projektů, které 
jsou finančně velmi náročné. Například stav-
ba budovy nového zdravotního střediska 
a pošty, zahájení revitalizace Holáseckých je-
zer, nová tělocvična při ZŠ Požární, cyklostez-
ka do Dvorsk, pokračování výkupů pozemků 
pro obchvat Tuřan a  řada dalších. Nově se 
budu snažit těmto projektům pomoci i z po-
zice zastupitele města Brna.

Koncem listopadu byla dokončena výsad-
ba desítek stromů a keřů za základní ško-
lou Měšťanská. Stejně tak jsme dokončili 
projekt výsadby zeleně v  Gruntech. V  sa-
mostatném příspěvku najdete aktuální in-
formace k revitalizaci morušového sadu za 

základní školou. Na příští rok také připra-
vujeme další nové květinové záhony v naší 
městské části.

Doufám, že se podaří schválit co nejdříve 
nový územní plán, abychom mohli pokra-
čovat v  přípravě vybudování parkoviště 
u  sportovní haly a  také nové komunikace 
u mateřské školy U Lípy Svobody, která by 
měla zvýšit bezpečnost dopravy v bezpro-
středním okolí školky.

Po dvouletém „Covidovém“ výpadku snad 
konečně uspořádáme v  lednu příštího 
roku tradiční obecní ples. Přípravy na jeho 
realizaci jsou již v  plném proudu, stejně 
jako příprava řady dalších kulturních akcí 
pro rok 2023.

Přeji vám příjemné prožití vánočních svát-
ků a do nového roku hodně zdraví a mno-
ho osobních i pracovních úspěchů.

Radomír Vondra, starosta
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Výsledky voleb Brno-Tuřany 2022

Zvolení zastupitelé v abecedním pořadí, navrhující stra-
na, počet hlasů, % hlasů:

Dojiva Tomáš SPD 218 5,95
Dombrovská Hana PhDr. NK 687 6,1
Dorazil Miroslav Ing. ODS 366 7,66
Horák Hanuš Ing. NK 690 6,13
Hrtoň Michal Ing. NK 677 6,01
Chvátal Matin Ing. NK 682 6,06
Kopecký Tomáš NK 218 7,05
Krátký Michal Bc. ČSSD 250 11,24
Lach Likáš Bc. NK 267 8,54
Meluzín Michal Ing. NK 677 6,01
Podborská Iva DiS. NK 696 6,18
Protivínský Jiří Ing. KDÚ-ČSL 209 7,07
Smutná Lenka NK 236 10,54
Šnajdr Pavel Mgr. Ph.D. ODS 357 7,47
Tůma Antonín ODS 414 8,66
Valášek Petr SPD 229 6,25
Vondra Radomír STAN 810 7,2

Ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo starostou p. 
Vondru, místostarostou p. Dorazila a dalšími členy Rady 
MČ p. Hrtoně, Chvátala a Protivínského. Dále byli zvole-
ni za předsedu Kontrolního výboru p. Krátký a za před-
sedu Finančního výboru p. Horák.

Co chystáme v roce 2023
Vážení spoluobčané! Rád bych Vás ve svém příspěvku 
chtěl seznámit s plány radnice pro rok 2023.

Příprava návrhu rozpočtu na příští rok je poznamená-
na současnou energetickou krizí a válkou na Ukrajině. 
Tyto skutečnosti se bohužel projevují i v našem rozpoč-
tu, kde musíme počítat se zvýšenými výdaji za energie 
pro úřad a hlavně pro naše mateřské školky a základní 
školu, zvýšené náklady budou také na údržbu zeleně, 
chodníků a komunikací. To vše jsme museli promítnout 
do návrhu rozpočtu na rok 2023. I přesto jsme připra-
vili několik nových investičních akcí, se kterými Vás chci 
seznámit.

Z  úrovně městské části plánujeme v  příštím roce do-
končit rekonstrukci zdravotně technických instalací 
a sociálního zázemí na základní škole Měšťanská. Touto 
třetí etapou prací bude celková rekonstrukce dokon-
čena. Druhou akcí z  úrovně městské části je pokra-
čování stavebních prací na úpravě podkroví radnice, 
kde v letošním roce proběhlo zpevnění části stropních 
konstrukcí. V příštím roce budou práce na vybudování 
společenských prostor pro potřeby městské části (větší 

obřadní síň) pokračovat. Na obě tyto akce se nám po-
dařilo zajistit finanční prostředky z rozpočtu města Brna 
v celkové hodnotě patnáct miliónů Kč.

Velkou pozornost věnujeme i přípravě dalších velkých 
investičních akcí. Pokračují projekční práce na vybudo-
vání nového polyfunkčního domu (zdravotní středisko, 
lékárna a  pošta) v  místě bývalé pekárny, výstavba tě-
locvičny a  družiny pro žáky základní školy na Požární 
a  revitalizaci sportovního areálu na ulici Karkulínova. 
Zároveň také pokračují přípravné práce na obchvatu 
Tuřan a  na vybudování cyklostezky s  chodníkem do 
Dvorsk.

V příštím roce bude dokončena vybudováním přecho-
du pro chodce na ulici Pratecká u  hřbitova celá akce 
nazvaná „Bezpečné cesty do škol“. V letošním roce byly 
realizovány přechody na ulici Zapletalova a na křižovat-
ce Sokolnická-Chrlická. Ve Dvorskách počítáme ještě 
v novém návrhu rozpočtu s vybudováním přístřešku na 
zastávce u mateřské školky na ulici Zapletalova.

Finanční prostředky jsme vyčlenili také na stavební 
úpravy části budovy zdravotního střediska pro potřeby 
pošty, které bude nutné připravit pro dočasné přemís-
tění pošty po dobu výstavby nového polyfunkčního 
domu. Tyto práce zahájíme až po definitivním zařazení 
výstavby polyfunkčního domu do závazného rozpočtu 
města Brna.

V příštím roce také připravíme projekty na rekonstrukci 
hřiště na ulici Jahodová a na úpravu plochy u nového 
dětského hřiště ve Dvorskách. Chtěli bychom také začít 
s úpravami zeleně na Ivanovickém náměstí.

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

Miroslav Dorazil, místostarosta

Provozní doba na ÚMČ na konci roku

Z důvodu účetního uzavření roku 2022 a čerpání 
zbývající dovolené zaměstnanci ÚMČ Brno-Tuřa-
ny bude v období 23. 12.–31. 12. 2022 zajištěn 
pouze omezený provoz úřadu:

Pátek 23. 12. 2022 podatelna 8 – 12 h
Středa 28. 12. 2022 podatelna 8 – 12 h

Jiří Polák, tajemník
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Morušový lesík za školou

Morušový lesík za základní školou Měšťanská při pro-
cházkách většinou míjíme bez povšimnutí. Lesík je de-
sítky let neudržovaný, pro řadu neukázněných občanů 
je to místo pro nelegální ukládání odpadů a vytváření 
černých skládek. Stromy, které zde rostou, jsou z větší 
části ve velmi špatném stavu. Přesto v  lesíku najdeme 
pár zbývajících stromů morušovníku. Kdo zná jeho plo-
dy, rád ochutná tento starý druh ovoce.
Sám chodím kolem lesíku často a jeho neutěšený stav 
mě vedl k myšlence morušový sad obnovit a zatraktivnit 
tak další místo pro procházky a pobyt v přírodě. V prv-
ní řadě bylo potřeba vyhodnotit zdravotní stav dřevin 
a provést dendrologický průzkum. Tyto odborné infor-
mace najdete na webových stránkách obce. Bohužel 
stav dřevin není dobrý. Obnova lesíku si vyžádá rozsáh-
lé kácení. To je v současné době možné vidět i na místě 
samotném, kde jsou dřeviny určené ke kácení již ozna-
čeny. Pokud chceme tuto lokalitu obnovit a  zachovat, 
musíme bohužel přistoupit k  tomuto nepopulárnímu, 
ale nezbytnému kroku. Jedině tak budou mít i naše děti 
možnost v budoucnosti moruše ochutnat. Neudělat nic 
by znamenalo postupný zánik bývalého sadu.
V  blízké době dojde k  čištění morušových remízků, 
kácení a  úpravě ploch pro novou výsadbu. Stromy 
budou vysázeny příští rok na podzim. Jsou navrženy 
dosadby starých odrůd stromů na semenných pod-
nožích (vysokokmen). Při tvorbě návrhu bylo pečli-
vě přihlédnuto k  místním podmínkám, klimatickým 
podmínkám a  k  podmínkám návštěvnosti dané lo-
kality (turisté, pejskaři, sportovci, děti z  mateřských 

škol…). Dosadby stromů jsou navrženy mezi pone-
chané historické stromy moruše bílé (Morus alba), 
u  kterých jsou navrženy pěstební zásahy, viz dendro-
logické tabulky na webu. Na základě plánované pro-
bírky a redukce vybraných jedinců byly dle projektové 
dokumentace specifikována místa na dosadbu nových 
perspektivních jedinců dle přiloženého návrhu. Dojde 
tak k postupné obnově původního morušového sadu 
a revitalizaci izolační zeleně.
Základní dosazovanou dřevinou bude moruše bílá 
a  moruše černá. Z  historického hlediska se tak bude 
jednat o znovuobnovení zastaralého morušového sadu, 
který si mnozí z vás v této lokalitě pamatují. Dále je na-
vržena výsadba pestrého sortimentu ovocných dřevin, 
zejména starších, ne tolik známých a rozšířených odrůd. 
V průběhu léta a podzimu tak toto místo nabídne jeho 
návštěvníkům plody hrušní, jeřábů, třešní, jablek nebo 
například plody zajímavé tatarovy hrušně (kříženec 
hrušně a jeřábu).
V lokalitě 1 je navržena výsadba 102 nových stromů, v lo-
kalitě 2 je jich navrženo 73, viz situace sadových úprav.
Celkovou obnovu trochu komplikuje fakt, že část lesíku 
leží na soukromém pozemku. Porosty na tomto pozem-
ku budou ponechány. S majiteli pozemků jsem jednal 
o  možnosti jejich odkoupení. Zatím jsme nedošli ke 
shodě, v  jednání budeme ještě pokračovat. Případné 
odkoupení pozemku by umožnilo kompletní obnovu 
a sjednocení celé této lokality.

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

Rada na 101. schůzi dne 25. 7. 2022:
- schválila uzavření darovacích smluv v rámci programu 
partnerství kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany 
v roce 2022 s podporou kulturní akce „Slavností tuřan-
ského zelí“ dne 10. 9. 2022,
- schválila dohodu o vzájemném postupu při vybudo-
vání a správě účelových komunikací v k.ú. Tuřany s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, a to v rámci plánovaného 
rozšíření dálnice,
- schválila nabídku na zbudování dopadové plochy pod 
herní sestavou v MŠ Holásecká za částku 77 864 Kč,
- souhlasila s předloženou dokumentací pro společné 
povolení stavby na akci „ZŠ Požární, přístavba
tělocvičny“ vypracovanou projekční kanceláří atelier 
DWG s.r.o., která řeší přístavbu tělocvičny s potřebným 
zázemím a vybudování jedné nové učebny v patře,
- souhlasila s předloženou územní studií „Sokolnická – 
Myslivecká“, která obsahuje dopravní řešení, stavební 
řešení a zásady příčného uspořádání, nedílnou součástí 
je i soupis úprav pozemků,
- souhlasila s  uzavřením smlouvy o  nájmu movitých 
věcí se společností HESTEGO a.s., jejímž
předmětem je nájem jednoho chytrého odpadkového 
koše „Smart Be“ na dobu dvou měsíců.

Rada na 102. schůzi dne 8. 8. 2022:
- souhlasila s  předloženou dokumentací v  rámci akce 
„Generální oprava veřejného osvětlení Brno,
Ivanovické náměstí“, jedná se o výměnu nevyhovujících 

sloupů veřejného osvětlení novými s LED zdroji, vyho-
vující budou znovu natřeny a svítidla repasována, nová 
kabeláž bude vedena převážně ve veřejných komuni-
kačních a zelených pásech a chodnících,
- souhlasila s konáním vyhlídkových letů vrtulníkem dne 
10. 9. 2022 z pozemků p.č. 3542/1 a p.č. 3534/4 v k.ú. 
Tuřany, a to za podmínky, že lety nebudou směřovány 
nad obydlenou část MČ Brno-Tuřany;
- souhlasila s parkováním osobních vozidel na účelové 
komunikaci na pozemku p.č. 3548/4 v k.ú. Tuřany bě-
hem akce, a to za podmínky zachování průjezdu na úče-
lovou komunikaci na pozemku p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, 
a za podmínky, že komunikace nebude poškozena,
- projednala žádost Odboru participace MMB o  vy-
jádření k  projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI A  SPOR-
TOVAT“ v  rámci participativního rozpočtu města Brna 
Dáme na vás, vzala na vědomí:
- popis projektu „POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTO-
VAT“ na území MČ Brno-Tuřany,
- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu 
„POJĎME BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT“, po dobu tří 
let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna,
- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování 
občanů města, které proběhne v listopadu 2022.
- souhlasila s realizací předloženého projektu „POJĎME 
BRNO HRÁT SI A SPORTOVAT“, a to pod podmínkou, že 
prostor bude přístupný pro veřejnost. Rada nesouhla-
sí se správou projektu po uplynutí tříleté doby udrži-
telnosti, neboť na pozemku p.č. 1084 v k.ú. Brněnské 
Ivanovice je umístěn investiční záměr města s názvem 
„Dostavba fotbalového centra Brno“ a správu projektu 
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je tak nutné koordinovat s tímto investičním záměrem.

Rada na 103. schůzi dne 22. 8. 2022:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je po-
skytnutí dotace ve výši 80.000,– Kč na akci Slavnosti 
tuřanského zelí,
- schválila poskytnutí individuální dotace Tenisovému 
klubu Tuřany ve výši 5 000 Kč na výdaje spojené s tur-
najem rodinných dvojic, který se koná 18. září 2022,
- souhlasila s odstraněním 4 ks zeravů rostoucích na po-
zemku p.č. 120/2 v k.ú. Holásky,
- uložila úřadu městské části požádat Odbor dopravy 
Magistrátu města Brna požádat o vypracování variant-
ních možností osazení světelné signalizace na součas-
ných komunikacích křižovatky před kostelem na ulici 
Hanácká, vč. možnosti kombinace světelné signalizace 
a změn přednosti,
- schvaluje podání žádosti Hasičskému záchrannému 
sboru Jihomoravského kraje o bezúplatný převod ma-
jetku  – radiostanice EASY EA TR 1027 DB/EA PEGAS 
s  nabíječem a  následné uzavření smlouvy o  převodu 
vlastnictví k majetku České republiky do vlastnictví MČ 
Brno-Tuřany,
- schválila nabídku na zpracování dendrologického prů-
zkumu sportovního areálu Karkulínova za částku 38 000 
Kč, průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování 
DUR sportovního areálu.

Rada na 104. schůzi dne 5. 9. 2022:
- ukončila činnost všech komisí Rady městské části Br-
no-Tuřany a odvolala předsedy, místopředsedy a členy 
všech komisí Rady městské části Brno-Tuřany ke dni 
23. 9. 2022,
- souhlasila s navýšením úplaty za školní družinu v Zá-
kladní škole Brno, Měšťanská 21 od školního roku 
2022/2023 na 200 Kč za měsíc,
- schválila uzavření smlouvy na vystoupení Big Band 
MDK Sokolov na XXIX. Společenském plese dne 
27. 1. 2023, cena vystoupení včetně dopravy byla do-
hodnuta ve výši 70.000Kč,
- schválila nabídku společnosti PATROL group s.r.o., na 
výměnu stávajícího zařízení pro přenos požárního po-
plachu na výstup EPS na sportovní hale Měšťanská 23 
za částku 77 585 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Trval-
kové záhony v MČ Brno-Tuřany - PD“ za cenu 64 000 Kč 
a následný autorský dozor 700 Kč/hod.

Rada na 105. schůzi dne 19. 9. 2022:
- schválila poskytnutí individuální dotace Tomáši Opr-
chalovi ve výši 5.000 Kč na výdaje spojené s akcí Tradič-
ní tuřanská kláda, která se koná 15. října 2022,
- souhlasila s výpůjčkou místnosti č. 112 v rámci budovy 
radnice organizaci Junák – český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno, z.s., za účelem pořádání 
schůzek skautů vždy ve čtvrtek 17.00 – 19.00
hodin,
- schválila nabídku Ing. Jiřího Machovce na zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci
rozvodů kanalizace a vody v budově základní školy na 
ulici Dvorecká za částku 41.745 Kč,
- souhlasila s generální opravou veřejného osvětlení ul. 
Jubilejní – Glocova.

Rada na 106. schůzi dne 3. 10. 2022:
- schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo 
ze dne 4. 5. 2022, která byla uzavřena se společností 
STAVBY PLUS s.r.o. a  jejímž předmětem je oprava fa-
sády kaple Brněnské Ivanovice, důvodem navrhova-
ného ukončení smlouvy je skutečnost, že zhotovitel 
při přípravě realizace akce zjistil vícepráce v celkovém 
rozsahu 256 776,21 Kč, původní cena díla byla ve výši 
367 884,84 Kč (vícepráce ve výši cca 70 % původní 
ceny díla,
- schválila poskytnutí individuální dotace Tělocvičné 
jednotě Sokol Brno-Tuřany ve výši 30.000,– Kč na výda-
je spojené s akcí Tuřanské hody.

Rada na 107. schůzi dne 17. 10. 2022:
- požádá o dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra - gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky ve výši skutečných výdajů za období 
od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2022 za odbornou přípravu, za
uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní 
obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy
neinvestiční povahy pro JSDH Brno-Holásky,
- schválila nabídku společnosti H.K.U., spol. s r.o., na na-
pojení budovy MŠ Zapletalova na kanalizaci za částku 
58 888 Kč, předmětem nabídky je přepojení 2 ks kana-
lizačního potrubí, zbudování revizní šachty, obsyp a zá-
syp kanalizace a předláždění dotčených chodníkových 
ploch,
- souhlasila s  uzavřením smlouvy o  dodávce elektřiny 
pro vánoční osvětlení 2022 s Technickými
sítěmi Brno za částku 5 187,65 Kč.
 

Více na www.turany. cz

Informace k volbám prezidenta 
republiky
Volba prezidenta republiky se budou konat:
v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 – 14.00 hodin
případné druhé kolo:
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21- tří-
da v přízemí
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Ju-
bilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pas-
tevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova 
41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladov-
nická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U lesíčka; 
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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; Prodlouže-
ná; 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 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15
,16,18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; 
Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; 
Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tu-
řanské nám.; U Radaru, Východní; Tuřany číslo evidenční 
55E, 58E, 83E, 108E, 8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost: ÚMČ Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17  – 57 do 
konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; 
Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; 
Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šíp-
ková 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 prezidenta republiky má každý státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den volby prezi-
denta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezi-
denta může volit i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a  státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky.

Voličský průkaz
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v  jehož 
stálém seznamu je zapsán může hlasovat na volič-
ský průkaz v  jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.
O voličský průkaz volič žádá obecní úřad v místě svého 
trvalého pobytu. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastu-
pitelský nebo konzulární úřad. Při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Žádost o  vydání voličského průkazu obsahuje jmé-
no a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého 
pobytu a  požadovaný způsob doručení voličského 
průkazu.
Žádost o voličský průkaz lze podat
v  písemné nebo elektronické podobě s  doručením 
úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné 
druhé kolo volby do 20.  ledna 2023 do 16.00 hodin), 
na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
v elektronické podobě prostřednictvím datové schrán-
ky voliče.
Osobně lze žádost podat do 11. ledna 2023 do 16.00 

hodin (pro případné druhé kolo volby do 25.  led-
na 2023 do 16.00 hodin) - volič se v úřední dny dostaví 
na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad mu vydá volič-
ský průkaz.
Úřad může vydat voličský průkaz voliči nejdříve 29. pro-
since 2022. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má 
plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voli-
či zašle.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi. Pokud se volič, kterému 
byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat 
ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rov-
něž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komi-
se hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová, 
tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz) a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková vo-
lební komise zřízena.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům v modré doručo-
vací obálce formátu A5 nejpozději dne 10. ledna 2023.
Hlasovací lístky pro II. kolo volby nebudou doručová-
ny a voliči je obdrží ve dnech voleb přímo ve volební 
místnosti.

Podrobné informace k volbám jsou zveřejněny 
na www.mvcr.cz – volby.

Vítání občánků
V  sobotu 12.  11.  2022 ožila zasedací síň naší radnice 
přítomností malých oslavenců, jejich rodičů a  dalších 
hostů. Občánky do života přivítal pan Miroslav Dorazil, 
místostarosta městské části Brno-Tuřany. Přivítány byly 
tyto děti:
Adéla Stará, Dominik Chlup, Adam Kožnar, Oliver Jan Ma-
terna, Gabriela Poláková, Tereza Magurová, Tobiáš Ondrá-
ček, Zuzana Emmerová, Jáchym Haman a Jiří Sychra.
Slavnostní program tradičně zpestřily děti z  mateřské 
školy. Tentokrát patří díky učitelkám a dětem z mateř-
ské školy U Lípy Svobody. Za příjemný průběh této akce 
děkuji také členkám sociální komise.

Monika Štikarovská, matrikářka
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MŠ U Lípy Svobody

Do nového školního roku jsme skočili rovnýma noha-
ma, hned v prvních zářijových dnech jsme se začali při-
pravovat na „Slavnosti tuřanského zelí“, které se konaly 
v sobotu 10. září a naše mateřská škola na nich nemoh-
la se svým programem chybět. Pro všechny děti jsme 
připravili tvořivou dílnu, ve které si mohly podle vlastní 
fantazie namalovat sádrové odlitky, a naše nejstarší děti 
v krátkém čase nacvičily taneček s názvem „Vzpomín-
ky na léto“, při kterém  havajské tanečnice roztančily 
všechny diváky i hlavního moderátora. Veselé taneční 
pásmo mělo takový úspěch, že s ním o  týden pozdě-
ji děti vystoupily i před zraky klientů zdejšího domova 
pro seniory.

O první letošní kulturní zážitek ve školce se postaralo 
divadlo „Musica Animae“. Děti zhlédly zpívanou pohád-
ku s názvem „O Smolíčkovi“, která byla celou dobu do-
provázena hrou na hudební nástroje. Děti si zazpívaly 
známé i  neznámé verše a  připojily se i  k  pohybovým 
aktivitám.
V  polovině října se konala již tradiční podzimní akce 
s  rodiči na zahradě naší mateřské školy. Jako každý 
rok se naše zahrada proměnila v rej bubáků, kostlivců, 
čarodějnic i  jiných strašidelných masek. Pozvánku na 
„Bubu den“ přijalo v  letošním roce nespočet rodinek. 
Při hojné účasti si děti společně s rodiči vydlabaly při-
nesené dýně a nazdobily je podzimními plody. Počasí 
nám přálo, takže jsme si mohli užívat řádění na zahradě 

až do setmění. Moc děkujeme všem rodičům, kteří při-
nesli výborné občerstvení pro všechny zúčastněné.
V pondělí 24. října přijelo do naší mateřské školy „Di-
vadlo Netratrdlo“ a přivezlo představení s názvem „Za 
zvířátky do ZOO“. Představení bylo plné pohybu a pís-
niček, děti se po celou dobu aktivně zapojovaly a pro-
cvičily si celé tělo i  hlavu. Všichni poznávali zvířátka, 
trénovali oči u obrázkových hádanek, rozvíjeli hrubou 
motoriku při tanečkách a  nejrůznějších pohybových 
úkolech.
Dalším zážitkem v těchto podzimních dnech byla exkur-
ze do výrobny Tuřanského kysaného zelí. Zaměstnanci 

společnosti Agro Tuřany  – Zelárna dětem dovolili od-
krýt všechna tajemství výroby tohoto produktu. Děti 
viděly, jak se zelí dováží, třídí, čistí, krouhá, šlape a plní 
do plastových sáčků, které se následně prodávají. Jako 
suvenýr si odnesly nejednu pozornost – jako například 
hlávky čerstvého zelí, zelnou šťávu, ale i  nafukovací 
balonky. Tímto bychom rádi poděkovali za nevšední 
zážitek.
Na začátku listopadu nás čekalo další divadelní před-
stavení. Tentokrát se o  pohádku „Smolíček a Jezinky“ 
postaralo „Divadlo Kejkle“. Dokonce několik dobro-
volníků z  řad dětí dostalo možnost zahrát si v  tomto 
příběhu vedlejší roli  – někdo se proměnil v  les, jiný 
v muchomůrku, další v mraveniště. Všechny děti si tuto 
podívanou velmi užily.
Díky spolupráci se ZŠ Měšťanská měli naši předškoláci 
možnost navštívit sportovní halu, ve které učitelé tělo-
cviku a žákyně 8. a 9. ročníků pro děti připravili nejrůz-
nější aktivity. Děti si vyzkoušely přetahování lanem, opičí 
dráhy, házení florbalových míčků do jezdící přepravky, 
skákání z výšky na žíněnku apod. Sportovní dopoledne 
se velmi povedlo a  rádi bychom škole poděkovali za 
skvělé provedení a pestrý program.
Dále se naše mateřská škola zúčastnila Vítání občánků, 
které proběhlo na radnici v sobotu
12. listopadu. Naše děti přivítaly tuřanská miminka při-
pravenou písničkou, básničkou a malým přáním. Nyní 
už se celá školka připravuje na adventní čas a těšíme se, 
že se s Vámi potkáme u rozsvícení vánočního stromu.

Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková
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Základní umělecká škola Slunná

Základní umělecká škola na Slunné ulici č. 11 v Brně-
-Komárově zdraví čtenáře Listů a  přeje všem klidný, 
pohodový a  ničím nerušený adventní čas, čas radosti 
a poezie.

Naše ZUŠka s hudbou a zpěvem, v tomto čase advent-
ním, vánočním i novoročním, přispívá svými žákovskými 
koncerty. Vezměte své děti, vnoučata, synovce a nete-
ře a přijďte si nás poslechnout. V adventu 14. 12. 2022 
v 18.00 a v 18.45 hod. uvádíme dva Vánoční žákovské 
večírky v sále školy na Slunné 11 v Komárově.
V novém roce 6. 1. 2023 v 18.45 hod. bude v kostele 
sv. Jiljí v Komárově slaven Tříkrálový večer mší svatou 
s naším žákovským koncertem.
25. 1. 2023 v 18.00 hod. zazní Novoroční žákovský kon-
cert v sále školy na Slunné 11.
Přejeme vám s našimi hudebními dárečky naladění do 
radosti.
Všichni jste srdečně zváni!
Děkujeme za vaši podporu, vážení spoluobčané a zá-
roveň také děkujeme za velkou podporu radnice MČ 
Brno-Tuřany.

Šárka Brychtová, ředitelka

KULTURA

Výstava Odstíny černobílé

Výstava ODSTÍNY ČERNOBÍLÉ má ve Vás vyvolat vlast-
ní vzpomínky na dobu, kdy - jak říkají malé děti  – byl 
svět ještě „černobílý“. Měla by Vás navnadit sednout si 
doma a zavzpomínat třeba na příbuzné, na to jak jste 
byli malí nebo na různé oslavy, které máte zvěčněné na 
fotografiích v papírové podobě. Co si budeme povídat, 
množství fotek z mobilu, které mi někdo ukáže v auto-
buse, nemá absolutně takovou atmosféru, jako jediná 
fotka vytištěná, založená v albu s vlastnoručním popi-
sem. Tak je ostatně i výstava provedena, aby vypadala 
jako staré „černé“ album. Záměrně nejsou fotografie 
nalepené dokonale rovně.

Nejsou zde také uváděni autoři. U některých fotografií 
už to není možné určit, u některých je to nejasné. Nic-
méně zmíním alespoň dva, kteří jsou u  nás známým 
pojmem. Na Revoluční ulici býval František Bartoš, jeho 
ateliér „FOTOATELY BARTOŠ“ je i  na vystavených fo-
tografiích a také je na hodně fotografiích jeho podpis. 
Druhým, o kterém se říkalo, že vyfotil kdejaký výkop, je 
pan učitel Josef Sichler, který spolupracoval již s kroni-
kářem Antonínem Hložkem za minulého režimu. Ovšem 
jeho fotografie zimní krajiny, nebo dětí na sáňkách ta-
žených koňmi… krojovaných o hodech jsou nádherné.
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Fotografie jsou seřazeny ABECEDNĚ podle ulic. Ne-
bylo jednoduché vybrat to pravé, jelikož ulic v  naší 
Městské části Brno- Tuřany je přes osmdesát! Některé 
fotky jsou notoricky známé, některé jsou už zapomenu-
té a některé jsou doslova vyhrabané ze starých kufrů při 
vyklízení půdy.

Rádi bychom, aby tahle výstava byla, jak se dnes říká, 
INTERAKTIVNÍ, a kdo by našel doma nějaký zapome-
nutý klenot, nebo třeba i jen obyčejnou momentku, na 
které je zachycen někdo významný, nebo je tam bu-
dova, která už nestojí, událost, která není až tak dobře 
zdokumentovaná, a byl by ochoten ji poskytnout, aby 
byla zanesena do archívu, budeme rádi, když se ozve. 
Fotka se také ještě může přidat k již vystaveným.

Přejeme Vám příjemné vzpomínání☺

Výstava bude ke zhlédnutí až do Vostatků 2023.

Za výstavní spolek ROZMARÝNEK
Ivana Kolečková, tel. 777 656 647

ichicha@seznam.cz

Knihovna Jiřího Mahena v Tuřanech
Díky finančnímu příspěvku ve výši 20 000 Kč, který MČ 
Brno-Tuřany knihovně poskytla, bylo možné pro naše 
dospělé i  dětské čtenáře doplnit knihovní fond a  na-
koupit nové knihy  – beletrii i  naučnou literaturu, na 
poslech audioknihy, pro dětské čtenáře pak oblíbené 
knihy z edice Kouzelné čtení a deskové hry.
Přijďte si k  nám vybrat svoji podzimní a  předvánoční 
četbu.

Otevírací doba:
Pondělí 10 – 12 a 13 – 18 hod.
Středa 10 – 12 a 13 – 18 hod.
Čtvrtek 10 – 15 hod.

Roční registrace:
Děti do 15 let 50 Kč
Studenti, senioři 100 Kč
Dospělí 200 Kč
Senioři 75+ let a držitelé průkazu ZTP zdarma
Sleva pro držitele Senior nebo Rodinného pasu
Čtenářský průkaz platí na všechny provozy KJM.

Kontakty:
E-mail: turnam@kjm.cz, tel.: 545 229 962, www.kjm.cz

Přeji krásný adventní čas.
Helena Florová, knihovnice

100 let staré zápisky

Dnes v  HISTORICKÝCH BAGATELÁCH přináším opis 
z  Obecní kroniky, vedené zajímavými zápisky MARIE 
HAVELKOVÉ ŠŤASTNÉ. Jsou přesně sto let staré z pro-
since 1922. A jak říkám, někdo to může bagatelizovat, 
někdo si rád přečte, co se před celým stoletím událo 
v naší obci. A některé vzpomínky vůbec nestárnou…
Prosím berte ohled na 100 let starý pravopis.

„1. prosince pozbyly platnosti staré 5 Kč bankovky, od 
konce října jsou nové. 1. prosince pohřben žák Ondry-
ska Jan ze tř. IV. doprovázen ku hrobu školáky s učiteli. 
Obřad vykonával katecheta P. Galle.

3.  prosince beseda učitelů s  rodiči v  IV. tř. B. Učitel 
Kratochvil promluvil o výchově dětí a uč. Šťastný o ob-
čanské výchově. Třída byla naplněna. Beseda skončila 
dotazy matek o chování dětí atd.
Od 3. prosince jsou v Chrlickém zámku usazeni slepci, 
košíkáři, kteří tam mají dílnu a prodejnu svých výrobků. 
Pečují o ně čtyři řeholnice, dominikánky, které skoro ka-
ždodenně chodí sem na mši.

8. prosince svátek, nevyučovalo se, nepracovalo. „Křes-
ťanské matky“ měly slavnou mši, byly u zpovědi a přijí-
mání a platily až 10Kč za mši.
V  Sokole divadlo: „Staré hříchy“, veselohra od Štolby. 
Komik Josef Hanzl v úloze kuchařky. 1. místo 6Kč.

9. prosince k večeru ztratil rolník Vymazal z čís. 74 ces-
tou na nádraží do Chrlic 700Kč svěřených mu hostin-
ským Nosem k výplatě vína, pro které jel. Divná historie, 
je-li jen pravdivá. Naši mladí rolníci žijí nyní po válce 
zvláště vesele - pijí rádi, dle všeho uvízlo těchto „ztrace-
ných“ 700Kč u hospodského.
Po celý podzim spála a spalničky mezi žáky. Onemoc-
nělé dopravuje sanitní auto z Brna do nemocnice.

10. prosince odstěhovala se poštmistrová Procházková 
Ida z Tuřan do Šebetova u Boskovic, kde její choť se stal 
obvodním lékařem. Byla to úřednice svědomitá, k pod-
řízeným spravedlivá a ve společenském styku příjemná 

KULTURA

Hostinec u Nosů
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dáma. Její bratr Ondrášek, je vicepresidentem poštov-
ního ředitelství pro Moravu a Slezsko.

Od 15. prosince je 1 kg mouky pšeničné za 20hal, chle-
bová o 10hal nižší.

17.  prosince v  poledne československé Bohoslužby, 
sloužené duchovním Ševčíkem v tř. obč. školy. Uč. Filka 
doprovázel na harmoniku Komenského mešní píseň.

18. prosince ráno napadlo mnoho sněhu. 19. bylo ná-
ledí 0°-R.
Sbírky: Pro péči o  dítě, pro místní skupinu válečných 
poškozenců a pro nezaměstnané.

23. prosince vybíral rolník Zigmund František z čís. 25 
poplatky na obecního býka a  sice 155 Kč od jedné 
krávy.

24. prosince zdejší náboženská obec církve čsl. pořá-
dala svou první vánoční nadílku po 2. hod. odpoled-
ne v sále hostince Nosova. Po zahájení Vánoční hru od 
Vladimíra Šťastného se zpěvy, nacvičenou uč. Filkou, 
předvedli nám žáci, jejichž zpěvy a také písně žáků obč. 
školy doprovázel tento pracovitý předák Čechoslováků 
na harmoniku. Písně žáků obecné školy vypravil pečli-
vě uč. Šťastný, jehož dítky Bohuslava (10 let) a Čestmír 
(9 let) několik koled („Vánoce, vánoce“, “Vroucně Tě ví-
táme“, „Nesem vám noviny“, „Hajej nynej“), přednesli 
vkusně a odvážně s doprovodem harmonia a malá pěv-
kyně zakončila vhodně srdečným Křičkovým „Pán Bůh 
zaplať za koledu“. Po proslovech člena rady st. z Brna, 
zvěrolékaře Martina Žižlavského, který se radoval ze ší-
ření církve čsl. v Tuřanech, (je nyní 400 členů) a uč. Filky, 
předseda Lecian ukončil. Následovala bohatá nadílka, 
jaké v naší obci ještě nebylo, při hojně ozdobeném veli-
kém vánočním stromku. Bylo poděleno na 200 dětí čsl. 
a 80 dětí římsko-katolických. Každé dítě dostalo po vá-
nočce a do kabelky asi 20 kousků cukrového a několik 
jablek. Nejnuznější šatstvo a obuv. Sbírka pro nadílku 
mezi členy církve čsl. vynesla 637 Kč 60hal. Tak i děti 
otců bez práce se mohly radovat z  vánočních svátků. 
Jakkoliv dopadla nadílka skvěle z darů členů církve čsl., 

zlé, utrhačné huby roznesly, že byla ze sbírky pro mrzá-
čky. V obecní kanceláři jim pohrozeno žalobou - pak zlé 
řeči přestaly. Příkladu církve čsl. v Tuřanech následovala 
Katolická beseda „Svornost“, byla v  hostinci Musilově 
na Štěpána, ale nesnesla přirovnání s prvou.

31.  prosince o  ½ 9hod. ráno bohoslužby čsl. ve třídě 
občanské školy. Vykonal je duchovní Ševčík, ministran-
tem byl Jára Heřmaský. Zpívány písně: Narodil se Kris-
tus Pán, pak Nesem vám noviny a Sudba Tvá když vedla 
reky. Promluva jednala o změně roku. Vzácnou událostí 
pro přítomné bylo první přijímání pod obojí, které jako 
první přijal z  rukou duchovního organizátor zdejší ná-
bož. obce čsl. Oldřich Volek, z  hochů ministrant Heř-
manský a z děvčat Bohuslava Šťastná.

31. prosince Sylvestrovská zábava Sokola se velmi dob-
ře vydařila, pro švandy tohoto druhu má lid nejvíc zá-
jmu a peněz. Když výbor chtěl vstupné určiti penízem 
8Kč, ozval se stranou sedící stolařský mistr Bedřich 
Vojtěch, že „chudáci“ se chtějí také pobaviti, že 8Kč je 
mnoho. Sleveny tedy 2Kč. Dr. Svoboda s  rodinou byl 
hlavním pořadatelem této zábavy, kterou se většině lidí 
zavděčil.
I ostatní spolky neopomenuly slavit Sylvestra.

Od Štědrého večera r. 1922 nedováží více mléko do 
Brna vozíkem se psem Marie Šiková, 68 letá, rázovitá 
stařenka z  čís. 44, s  dobrou vyřídilkou, s  žertovnými, 
mnohdy dvojsmyslnými nápady. Má vždy zavázaný čer-
vený šátek na hlavě, „v kukli“ ji ještě nikdo nikdy nespat-
řil. „Babičko, přestala jste jezdit s mlékem, vydržíte to?“ 
Ona: “Juž sem se najezdila do města dosť, hale včíl juž 
nemožu, nende to, rok před Prajzama (1865) sem zača-
la a málokdy sem vynechala.“

Nové obchody v r. 1922: Trafiku, kterou od r. 1910 měl 
obchodník Richter v čís. 65, převzal od 1.  ledna 1922 
„invalida“ Hoffman z  Rosenberka (pozn. správně 
Hochmann) a  měl ji v  obchodě Špiříkově v  čís. 52 až 
do března t.r. Pak se nad ním smiloval Josef Šik v čís. 73 
a poskytnul mu útulku za 30Kč měsíčně. Vedle kuřiva 
prodává lahvové pivo, cukrovinky a jiné drobnosti a vel-
mi dobře se mu daří.

Koželužství si zařídil za humny Emil Řehůřek. Obchod 
střižným zbožím František Schäfer v domě svého bratra, 
řezníka v čís. 7. Marie Doležalová papírnictví s knihami 
v  rožním domě naproti kostelu a  faře v  červnu 1922. 
Obchodník Špiřík, který pro neúspěch zanechal obcho-
dování láhvovým pivem a vuřty, snažil se dosíci koncese 
pro hospodu, ovšem marně. Na podzim 1922 si zařídil 
holičství v domku čís. 41 Cyril Harašta.“

Ivana Kolečková

Obchod Marie Doležalové
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Vánoce v římskokatolické farnosti

Ať vám všem milosrdný Bůh dopřeje pokojné 
a radostné vánoční svátky!

Luboš Pavlů, tuřanský farář

Vánoční bohoslužby v tuřanském kostele

24. 12. Štědrý den „dětská“ mše svatá 16.00 h
„půlnoční“ mše svatá 22.00 h
25. 12. Hod Boží vánoční mše svatá 7.30 a 10.00 h
Živý betlém zahrada u kostela v 16 h
26. 12. sv. Štěpána mše svatá 7.30 a 10.00 h
27. 12. Vánoční koncert
31. 12. sv. Silvestra děkovná mše svatá 16.00 h
1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie mše svatá 7.30 a 10.00 h
8. 1. 2023 koncert Musica animae a Žesťový kvintet v 17 h
21. 1. 2023 koncert kapely DejaVu: Spirituály a vícehlasá hudba v 18.00 h

Betlémské světlo
Pro Betlémské světlo si může přijít na Štědrý den v Tuřanech do kostela od 8.00 do 9.00 hod., u kapliček v Chrli-
cích, v Holáskách, v Br. Ivanovicích a ve Dvorskách od 9.00 do 10.00 hod.

Více www.farnostturany.cz
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Co se dělo v posledním roce ve farnosti 
Církve československé husitské?
V červnu jsme se zúčastnili Noci kostelů, při níž vystou-
pily děti z Hudební školy Yamaha, připravili jsme sou-
těžní hru pro děti, proběhla komentovaná prohlídka 
Husova sboru a večer byl uzavřen modlitbou. Návštěv-
níci mohli shlédnout výstavu kreseb a ilustrací Jany Mo-
ttlové z Litovle.
Biblické hodiny a návštěvy se konají pravidelně v Cen-
tru sociálních služeb Chrlice, v  Domově pro seniory 
v Sokolnicích a v domově Naděje v Bohunicích.
Za uplynulý rok bylo oddáno 16 párů a v Husově sbo-
ru jsme se rozloučili s  pí. Věrou Havlovou, p. Janem 
Hudečkem, p. Milanem Konvičným a  pí. Květoslavou 
Vránovou. V listopadu jsme vzpomněli na své drahé ze-
snulé při dusičkové pobožnosti.
Koncem dubna jsme uspořádali benefiční koncert 
smyčcových nástrojů (K. Plocek, P. Fajtl, J. Škrdlík) na 
podporu uprchlíků z Ukrajiny. Další dva koncerty chys-
táme na adventní a vánoční dobu. Jako kulturní památ-
ku a svědka duchovních tradic našeho národa navštívili 
Husův sbor členové vlastivědného klubu Petr Bezruč 
a mnozí další zájemci.
V červenci byla za 1,5 milionu realizována oprava stře-
chy Husova sboru. Brněnská diecéze CČSH přispěla 
částkou 900 tisíc, MČ Brno-Tuřany 20 tisíc, účastníci 
vystoupení žáků ZŠ Yamaha 12 tisíc a věřící římsko-ka-
tolické církve v Tuřanech částkou 8 tisíc Kč, zbytek byl 
hrazen z darů věřících Církve čsl. husitské a jejich přátel.
 
Těší mě, že Husův sbor slouží občanům této městské 
části a děkuji za projevy přízně.
 

Světluše Košíčková, duchovní

Svoboda, odpovědnost, angažovanost
Někdy je vzájemné odloučení dobré a přínosné – když 
vznikne nová rodina nebo člověk přestane spolupraco-
vat s  těmi, kdo působí zlo. Někdy je to nutnost – jako 
v případě Abrahama a Lota, když jejich stáda neměla 
na jednom území dost vody (Gn 13).
Z  širokého tématu “rozdělování a  spojování se” bych 
ráda napsala pár myšlenek k rozdělení v důsledku hří-
chu, tedy hlavně “sedmi hlavních hříchů”. Jsou zobraze-
ny v mnoha filmech, výtvarných a literárních dílech i se 
svými důsledky: Pýcha (nadřazenost), lakomství (neo-
chota se podělit), závist (nepřejícnost), hněvivost (nená-
vist vůči druhému, ale i vůči sobě), smilstvo (nestálost, 
nevěra), nestřídmost (rozmlsanost) a  lenost (neochota 
vyjít vstříc druhému a  změnit sebe). Důsledky těchto 
lidských postojů bolestně zasahují vždy znovu a znovu 
do života jednotlivců, rodin, církví i národů. Málo nám 
pomůže se nad takovým přístupem k životu pohoršovat 

nebo jej odsuzovat. Spíš se mi osvědčily tři věci:
1. Hledat prostor svobody: Je s podivem, že ač se zdá 
sobecké vypočítavé jednání všudypřítomné, lze najít 
tolik ostrovů svobody. To, co způsobovalo v mém živo-
tě pocit osamocení a ochromenosti byla komunistická 
diktatura, drzé odmítání Boha a duchovních hodnot od 
většiny společnosti a  jejich tichý obdiv vůči těm, kdo 
jdou za bohatstvím a  mocí přes mrtvoly, což trvá bo-
hužel dodnes. Vždycky mi však byli darováni přátelé, 
s nimiž jsem se cítila na svém místě, přijatá, oceňovaná 
jako puzzlík ve skládačce. V takovém bezpečném pro-
středí důvěry se člověk nemusí bát projevit své názory 
a  nápady, nemusí se kontrolovat, zda “vypadá, jak se 
patří”, může se zasmát překvapivým situacím a vyprávět 
druhým o tom, co ho těší. Prostě svobodně užívat to, co 
mu bylo Bohem i druhými darováno.

2. Přijatá svoboda mě zavazuje, musím ji chránit, vážit si 
jí. Její nepřátelé, sedm hlavních hříchů, ji stále ohrožují. 
Tolikrát prohráli, byli zesměšněni, odebrali se na sme-
tiště dějin, a přece se tolikrát jejich otřepanými meto-
dami necháme nachytat. Odpovědnost před Bohem, 
před sebou samým i  před druhými lidmi  – blízkými 
i vzdálenými, je korytem řeky, v němž k nám proudí Boží 
dary. A jestliže neplynou nebo jejich proud se scvrkává, 
je třeba odstranit bahno hříchu. Je třeba číst, naslou-
chat, s úctou se učit od moudřejších, vážit si těch, kdo 
na sebe berou těžkosti a pronásledování, srovnávat, mít 
soucit, vidět perspektivou lásky, trpět nespravedlností 
ve světě. Ze srdce člověka vychází dobré i zlé, proto je 
třeba kultivovat své srdce k  zodpovědnosti  – za svět, 
v němž je možno skromně, ale přece svobodně a dů-
stojně žít.
3. Proto tedy angažovanost – nestát stranou, ale zapo-
jit se do věcí podle svých možností. Mám štěstí, že žiji 
v době, kdy je tolik iniciativ a kdy stačí se prostě při-
pojit. Mnoho dobrého děláme spontánně, prostě nám 
to nedá… Ale je třeba věci promyslet i  cíleně: Které 
důležité oblasti zůstávají ve stínu zájmu většiny? Co je 
důležité nejen momentálně, ale s  delší časovou per-
spektivou? Jaké lidi  – vzdálené mi věkově, sociálně, 
vdělanostně apod. - bych ráda blíž poznala a spolupra-
covala s  nimi? Kolik mohu věnovat času, co zvládnu? 
Poděkování a ocenění od lidí je jistě bonusem, ale jsem 
schopna vytrvat, i když to bude přinášet hlavně těžkos-
ti? Jaké jsou mé motivy – jde mi o dobrou věc nebo také 
o mé zviditelnění?

Věřící člověk ví, že svoboda, odpovědnost a angažova-
nost jsou darem Ducha svatého, o které je třeba prosit. 
Mnoho zmůže upřímná modlitba spravedlivého. Otvírá 
cestu proudům Boží tvůrčí a uzdravující síly, která smi-
řuje, propojuje a  posvěcuje naše nedokonalé lidské 
snahy.
 

Světluše Košíčková
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CONTEMPORARY
BRNO

ORCHESTRA
19’12’2022

19’30

Reakční Vánoce
TJ Sokol Brno — Tuřany

Hanácká 38

Jistěže máme rádi Vánoce, ale už nás nebaví s jakou vulgaritou se přesunuly 
do obchodních domů. Jak se z tradic stal kšeft, jak se z dopisů Ježíškovi 

stal nákupní seznam, a z Rybovky otravný a vlezlý cajdák. 
A tak akce vyvolává reakci.

JAKUB JAN RYBA / PAVEL ŠNAJDR Fuga E dur (transkripce pro BCO)

MILOSLAV KABELÁČ Hra s jesličkami. Malá vánoční kantáta pro soprán a tři mužské hlasy (sólo), 
 komorní instrumentální soubor a varhany na texty lidových vánočních koled ze sbírky K.J. Erbena Prostonárodní české písně a říkadla

VOJTĚCH DLASK Za temné noci (na texty Jana Kameníka) (světová premiéra, objednávka BCO)

PAVEL ZEMEK NOVÁK Lidové vánoce pro BCO (světová premiéra, objednávka BCO)

JANA VONDRŮ  zpěv
PAVEL ŠNAJDR dirigent

Finanční podpora Mediální podpora

Jsme na Facebooku, Instagramu, 
Twitteru a máme YouTube kanál.

Předprodej: online na www.goout.cz 
a ½ hodinu před koncertem v místě konání. Newsletter a info: BCORCHESTRA.CZ

Illustration: 
Martin Hrdina & Tomáš Kovalčík
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50. let tuřanských zvonů

Také jste slyšeli první říjnovou sobotu navečer zvonit 
postupně všechny zvony na tuřanském kostele? To tu-
řanské zvony slavily padesát let od svého posvěcení. 
Na tuto událost vzpomněli farníci v kostele slavnostní 
mší svatou, při níž poděkovali za padesát let, kdy nás 
zvony doprovázejí. Poté zavzpomínal pamětník událostí 
pan Zdeněk Gregr na práce spojené s odléváním zvonů 
a také na ty, kteří se na nich podíleli. A následně zvoníci 
tuřanského kostela rozezněli všechny tuřanské zvony.

Největší zvon Maria má hmotnost 1250 kilogramů 
a nese nápis „Svatá Panno Maria, ochraňuj naši farnost“. 
Druhý zvon Svatý Cyril a Metoděj má hmotnost o 600 
kilogramů nižší a nese stejně důležitou prosbu „Svatý 
Cyrile a Metoději, dědictví otců zachovej nám i budou-
cím“. Třetí zvon byl pojmenován Jáchym a Anna, váží 
450 kilogramů a  je opatřen textem „Dej, Pane, našim 
dnům svůj mír“. Každý z těchto tří zvonů nese ještě do-
plňující nápis „Odlil G. Knos – R. Manoušek v Brně Tuřa-
nech u B. Drásalové z milodarů farníků L. P. 1972 pořídil 
Karel Votoupal“.
Čtvrtý zvon Svatý Florián s hmotností 50 kilogramů byl 
pořízen do kaple Panny Marie v  Brněnských Ivanovi-
cích. Lze na něm číst prosbu: Svatý Floriáne, ochraňuj 
naši obec“ i doplňující text: Odlil G.Knos, J. Fromel, Zd. 
Gregr v Brně Tuřanech u B. Drásalové z milodarů farní-
ků L. P. 1972 pořídil Karel Votoupal“.

Železné hasičky v roce 2022

V letošním roce se sestry Karolína a Kristýna Malcovi zú-
častnili pěti hasičských závodů TFA. Dne 3. 9. 2022 pro-
běhl v Těšanech první ze závodů, kde Karolína skončila 
na 1. místě a Kristýna na 4. místě. Další závod se konal 
10. 9. 2022 na letišti ve Vyškově v rámci akce Hasparty. 
Mladší ze sester Karolína se umístila na 2. místě, když 
jí vítězství uniklo o  1 vteřinu. 17.  9.  2022 ve Strážnici 
skončila na 3. místě Kristýna ve starším dorostu. Dále 
28. 9. 2022 na soutěži v Brně doslova vybojovala Karo-
lína 3. místo.

Poslední závod byl 8.  10.  2022 opět v  Brně. Karolína 
soutěžila v kategorii starších žákyň a s přehledem brala 
1. místo. Následně zkusila i dorost, který opět vyhrála 
a Kristýna skončila hned za ní na 2. místě. Stupně vítězů 
tak holky ovládly.

Tímto chci sestrám Malcovým pogratulovat a poděko-
vat za parádní výkony v roce 2022.

Martin Malec

Tuřanští skauti mají nové družiny, nové 
rádce i novou klubovnu

Loňský rok byl náročný pro všechny zájmové kroužky, 
skauty nevyjímaje. Hrozba nákazy a státní nařízení uvěz-
nily mládež doma a bránily tuřanským skautům v jejich 
obvyklé činnosti. Rozhodně je ale nezastavily.

Svěcení zvonů 1972

Zvony ve věži – současnost
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„Snažili jsme se pracovat hlavně v  malých družinách, 
které jsou deseti až dvanácti členné,“ vysvětluje vedou-
cí 93. oddílu Jiří „Alex“ Dorazil. „Když vládní nařízení 
nedovolila jinak, volali jsme si alespoň přes internet. 
Setkávali jsme se jako obvykle, na dvě hodiny, a  buď 
jsme spolu hráli hry, nebo si zadávali úkoly na samostat-
nou činnost. Hlavně jsme se snažili udržovat kontakt,“ 
dodává.
A vyplatilo se to. Navzdory výzvám se 93. oddíl nene-
chal paralyzovat a  už po dvaatřicáté podpořil Brňany 
roznosem Betlémského světla. Musel ale oželet tradiční 
oddílové přespávání v  Sokolovně. „Nemělo smysl ris-
kovat setkání tolika lidí najednou. Všechny větší akce až 
do léta jsme vynechali,“ upřesňuje Alex.

Pak ale přišla hlavní zkouška – tábor u Srní u Hlinska pro 
celý oddíl, více než padesát dětí a dvacet dospělých. 
Tentokrát se do příprav zapojila i skautská omladina – 
skauti od třinácti do šestnácti let – a připravila námět na 
celotáborovou hru: Uvězněni v  počítači. „Ta metafora 
je celkem zřejmá: i mlaďoši už měli počítačů plné zuby 
a těšili se na to, že od nich budou moci na chvíli zmizet,” 
dodává Alex.

Jednou ze starších skautek je i Linda Mikešová, čtrnác-
tiletá skautka, která se skautingu věnuje už déle než 
šest let. „S několika kluky jsme připravili hru na jeden 
programový blok. Něco takového jsme dělali poprvé, 
takže hra neproběhla úplně bez problémů, ale s výsle-
dem jsem celkem spokojena,” hodnotí svůj zážitek Lin-
da. Rozhodně ji jejich výkon uspokojil natolik, aby kývla 
na to, že si vezme na starost družinu vlčat a světlušek 
–skautů od šesti do jedenácti let. 93. oddíl se totiž na-
vzdory covidu rozrostl.

„Po táboře se nám podařilo s mladými rádci založit dvě 
družiny nováčků, takže od září máme šestnáct nových 
členů. Museli jsme kvůli tomu poprosit radnici o proná-
jem nových prostor, protože s termíny jsme se nevešli 

do stávající klubovny,” libuje si Alex. A radnice jim vyho-
věla. Nová místnost klubovny je na radnici Brno-Tuřany 
a skauti se tam potkávají každý čtvrtek od 18:00 hodin.

„Vedení mladých vlčat byla a stále je pro mě i  zbytek 
holek z mojí družinky docela výzva. Je to velká zodpo-
vědnost připravit pro ně odpovídající program, aby je 
to bavilo a rádi chodili i na další schůzky. Protože máme 
v družince převážně prvňáky, musíme brát ohled na to, 
že ne všichni umí dobře číst a psát, což občas vše kom-
plikuje. Snažíme se je ale naučit, aby spolupracovali 
a navzájem si pomáhali,” popisuje Linda.

K vedení bude mít rozhodně ještě spoustu příležitos-
tí. Je totiž na čase, aby mladí přebírali otěže. „Naše 
členská základna dospívá a chceme dávat prostor jak 
dospívajícím, kde se realizovat, tak novým dětem, aby 
mohli zažít skauting,“ uzavírá hodnocení minulého škol-
ního roku 93. oddílu Alex.

Vojtěch Žák

Tuřanská kláda 2022 (48. ročník)
Historie
Vznik někdy mezi lety 1972 –73.
Tři dny a tři noci, trvalo týmu lesních specialistů nalézt 
ten správný kus stromu, který by byl schopný přetrpět 
fyzickou zátěž tisíců a tisíců hodů a stát se tak oficiální 
Tuřanskou kládou. Zlé jazyky tvrdí, že Tuřanská kláda je 
část podřezané máje z Chrlic nebo Holásek. Tyto jazyky 
si však zasluhují vyříznutí rezavou kudlou…
 
Každý člověk od narození ví, jak hodit šavlu. Jen něko-
lik vyvolených se vypracuje ke schopnosti házet kládu. 
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Malí klučinové se již od útlého dětství připravují na 
šanci účasti ve světoznámém klání opravdových mužů. 
Když váš synek háže po cimře pastelku, vařečku či ro-
hlík, nezoufejte! Je to znamení talentu, který muže být 
jednoho dne odměněn trofejí vítěze. Ne každý však 
může vyhrát, ovšem i pouhá účast v soutěži je poctou 
a zážitkem na celý život. Je to opravdu náročná disciplí-
na, která si vyžádala během mnohaleté historie oběti na 
těle, zdravém rozumu nebo také manželství. Stejnému 
nebezpečí se vystavují i tisíce diváku podporujících fa-
vority během nervově vysilujícího zápolení. Většina fan-
dů je schopna kontrolovat své emoce pouze pomocí 
posilňujících nápojů v blízkém občerstvení na kurtech.

Už téměř padesát let se každoročně schází kvalifikování 
siláci ze všech koutů světa zápolit o poctu vítěze Tuřan-
ské klády a také vyjádřit svou úctu všem zakladatelům 
této slavné tradice.
 
Současnost
I přes nepřízeň počasí se na 48. ročníku Tuřanské klá-
dy sešlo 26 siláků, mezi nimi byly samozřejmě, jak bývá 
pomalu už tradicí, i zástupci žen. Kláda létala vzduchem 
zase něco přes 8 metrů.
 
Tuřanská kláda 2022 – výsledky:
Kategorie muži:
1. místo Josef Kehm 8,36 m
2. místo Michal Šimandl 7,70 m
3. místo Tomáš Oprchal 7,60 m
Kategorie ženy:
1. místo Sabina Bártová 5,90 m
2. místo Karolína Frohlichová 5,10 m
3. místo Jana Králová 4,72 m
 

Tomáš Oprchal

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad – Polyfunkční dům V Aleji
Stále čekáme na definitivní dořešení záležitosti týkající 
se ne/souladu rozpracované dokumentace pro územ-

ní rozhodnutí (DÚR) polyfunkčního domu s regulačním 
plánem. Odbor územního plánování a  rozvoje města 
Brna (OÚPR) sice vydal závazné stanovisko podpo-
rující připomínky Rady MČ Brno-Tuřany, že DÚR není 
s regulačním plánem v souladu, avšak profesor Pelčák 
požádal Odbor územního plánování a stavebního řádu 
Jihomoravského kraje o přezkum tohoto rozhodnutí.
Lokalita U Potoka
Na konci září proběhlo na tuřanské radnici jednání zá-
stupců naší městské části, bytového odboru magistrátu, 
projektanta infrastruktury a společnosti Komfort ohled-
ně odsvěření pozemků pod budoucím polyfunkčním 
bytovým domem, a to z MČ Brno-Tuřany na město Brno. 
Tyto pozemky by měly být využity pro potřeby stavby.
Holásecká jezera – revitalizace
Pracovníci Odboru vodního a  lesního hospodářství 
a  zemědělství magistrátu města Brna stále intenzivně 
pracují na přípravě projektu Revitalizace Holáseckých 
jezer.
Podle našich dalších informací je výsledkem povoleb-
ních jednání v  rámci města Brna programové prohlá-
šení nové koalice, v  němž je zakotvena i  revitalizace 
Holáseckých jezer, což považujeme za velmi pozitivní.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Dětské rybářské závody 2022 Holásky
Dne 24. 9. 2022 se konaly na rybníku Lávka v Holáskách 
dětské rybářské závody. Všem mladým rybářům bych 
chtěl poděkovat za jejich hojnou účast, sešlo se jich le-
tos 32, což jen potvrzuje vzrůstající trend.
Příroda se ten den umoudřila a  nadělila nám krásné 
počasí, takže ve spojení s hodnotnými cenami a dostat-
kem ulovených ryb měly děti hezký zážitek.
Tato akce by však nešla pořádat bez přispění sponzorů, 
takže bych chtěl poděkovat:
Městská část Brno-Tuřany
Moravský rybářský svaz z.s., p.s. Brno 4
Rybářské potřeby Hurá na ryby
Almeva east Europe a.s.
Tiskárna CTRLP s.r.o.

Další závody jsme naplánovali na 16. 9. 2023, čímž bych 
chtěl pozvat naše mladé rybáře na další hezkou sobotu.

Zdeněk Hruška, předseda m.s. Holásky
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Sezona 2022 na tenisových kurtech

Během jarních měsíců se naše družstva všech věkových 
kategorií účastnila soutěží družstev. Nově jsme také 
postavili družstvo do soutěže mladších žáků 4+0, kde 
naše nejmenší naděje mohly začít sbírat své první zku-
šenosti. A šlo jim to skvěle!
O  letních prázdninách jsme pod záštitou Českého te-
nisového svazu pořádali čtyři turnaje třídy „C“. Turnaje 
mladších žákyň (23.–25. 7.) se zúčastnilo 13 hráček, tur-
naje dorostu (27.–29. 7.) 28 hráček a 19 hráčů, do tur-
naje staršího žactva (30. 7.–1. 8.) se přihlásilo 22 hráček 
a 9 hráčů a do dalšího turnaje dorostu 17 hráček a 16 
hráčů. Turnaje zaznamenaly hojnou účast, avšak poča-
sí nám příliš nepřálo. Některé turnaje se proto o něco 
protáhly, ale do zdárného konce se podařilo dotáhnout 
všechny. Kromě námi pořádaných turnajů se během 
prázdnin naši hráči účastnili i  dalších turnajů pořáda-
ných Českým tenisovým svazem. Největší radost nám 
dělali Štěpán Šnajdr, Honza Beneš, Kristýnka Taševská 
a Kája Svobodová.

Senior Cup 2022
V  letošním roce se konal 20. ročník tradičního Senior 
Cupu. Jedná se o jedinečný seriál turnajů pro rekreační 
hráče nad 40 let, přičemž každý turnaj má odlišná pravi-
dla. Turnaje se konají celou jarní a podzimní sezonu a ty 
letošní dopadly následovně:
14. 5. 2022 GEFAB Tuřanské „100“ - memoriál Rudy 
Ruslera. Vítězi turnaje se stali Jiří Tvarůžek a Tomáš Kr-
cha, na 2. místě se umístili Ctibor Komárek a Petr Lang 
a na 3. místě Robert Biječek a Pavel Vlk.
28. 5. 2022 Klubové losovací čtyřhry – memoriál Ivana 
Meluzína. Vítězem se stal Tomáš Krcha, na 2. místě se 
umístil Jiří Hrabálek a na 3. místě Stanislav Blažek a Jiří 
Jochman.

11. 6. 2022 Crocus Open – klubové čtyřhry. Vítězové: 
1. Petr Tvarůžek ml. a Jiří Tvarůžek, 2. Ctibor Komárek 
a Robert Biječek, 3. Pavel Vlk a Dana Kuchtová.
25. 6. 2022 Turnaj týmů. Zvítězil tým ve složení: Jiří Tva-
růžek, Marek Pihrt, Dana Kuchtová a Petr Tvarůžek.
17. 9. 2022. TOPVET žebříčkové čtyřhry. Stupně vítě-
zů tentokrát ovládli: 1. Jiří Tvarůžek a  Pavel Tuček, 2. 
Petr Tvarůžek ml. a  Petr Kubíček, 3. Petr Lang a Josef 
Mlčoušek
1. 10. 2022 HRASPO – memoriál Jary Harašty: 1. Stani-
slav Blažek, 2. Jiří Tvarůžek a 3. Dana Kuchtová
8. 10. 2022 Geo Komplex Poslední smeč: 1. Petr Tvarů-
žek ml. a Robert Biječek, 2. Marek Blažek a Petr Kubíček, 
3. Petr Lang a Marek Pihrt.
Po sečtení všech bodů se celkovým vítězem Senior 
Cupu 2022 stal Jirka Tvarůžek se 115 body, na 2. místě 
se umístila Dana Kuchtová s 88 body a na 3. místě skon-
čil s 82 body Staňa Blažek.

Velký dík patří všem sponzorům turnajů za krásné ceny 
a také panu Jiřímu Jochmanovi za organizaci.

Zápas „300“
Během konání předposledního turnaje, dne 1. 10. 2022, 
byly tuřanské kurty dějištěm památného utkání, kdy se 
na jednom dvorci sešli hráči, jejichž věk dohromady 
přesahoval 300 let. Utkání před početným publikem 
odehráli:
Stanislav Blažek 70 let, 11 měsíců a 5 dnů
Miloš Hrabálek 71 let, 2 měsíce a 17 dnů
Josef Mlčoušek 75 let, 1 měsíc a 18 dnů
Jiří Jochman 82 let, 10 měsíců a 2 dny
Celkem 300 let, 1 měsíc a 12 dnů

Všem účastníkům přejeme hodně zdraví a  radosti ze 
sportu.
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Turnaj rodin

Celou sezonu jsme stejně jako každý rok zakončili tur-
najem rodinných dvojic, který se konal v neděli 18. září. 
Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic složených z  členů te-
nisového klubu a  jejich rodinných příslušníků. Hrálo 
se ve dvou kategoriích. V kategorii A se utkalo 9 dvo-
jic  – Krchovi, Pihrtovi, Kocábovi, Rádlovi, Taševští, Tiší, 
Biječkovi, Wossalovi, Pavel Tuček a Martin Zahradníček. 
Kategorii B bohužel poznamenaly nemoci a nakonec se 
sešly pouze 3 dvojice – Svobodovi, Habartovi a Vaňkovi.
Celý turnaj se odehrál v pohodové atmosféře, za pod-
pory fanoušků a, i  když dopoledne panovaly obavy 
z  deště, nakonec také za velmi pěkného počasí. Pro 
všechny účastníky byl připraven raut od paní Aulehlo-
vé. Všichni si tak mohli pochutnat na vepřových a kuře-
cích řízečcích, chlebíčcích a vynikajících koláčcích.

Těšíme se na příští sezonu!

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

SK TUŘANY
Své pevné místo ve sportovním kalendáři mladých fot-
balistů SK Tuřany má letní soustředění v areálu Sokola 
Horní Bojanovice. Za finančního příspěvku naší měst-
ské části se letošního soustředění zúčastnilo mužstvo 
mladších žáků. Pod vedením trenérů pana Menšíka st. 
a ml. Lukavce se nejen zdokonalovalovalo ve sportov-
ních a fotbalových dovednostech, ale konaly se i pěší 
túry za památkami a přírodními zajímavostmi regionu. 
Byla to vycházka na rozhlednu, která se tyčí nad tam-
ními mandlovými sady nebo vycházka na zajímavou 
sakrální stavbu, jakou je opevněný kostel v Kurdějově 
s labyrintem podzemních chodeb.
 
V podzimní části sezony 2022/23 si naše mužstva ve-
dou docela úspěšně. A mužstvo pod vedením trenéra 
Luďka Kulhánka, bývalého ligového hráče Jablonce, 

jsou na 3. místě, B mužstvo Tuřany-Prace je v  součas-
nosti na 14. místě, což neodpovídá možnostem hráčů, 
věříme, že se na jaře zlepší.
Starší žáci pod vedením trenérů Lamprechta a  Poláč-
ka jsou v  městském přeboru na 7. místě. Mladší žáci 
jsou prozatím 8., zde platí daň za svoje fotbalové mládí. 
Jejich trenéři Menšík a Koudelka spolu s hráči udělají 
maximum, aby na jaře došlo ke zlepšení. Naši nejmenší 
pod vedením pana Flešara se poctivě připravují na svo-
ji fotbalovou kariéru v tělocvičně ZŠ Měštanská.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, děkuji všem 
hráčům, trenérům a funkcionářům za dobrou reprezen-
taci našeho SK městské části Tuřany. Všem fandům za 
povzbuzování. Sponzorům za finanční podporu, které 
si nesmírně vážíme, zejména v této složité době.

Za SK Tuřany Lubomír Kovář, předseda
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Tečka za sezónou 2022
Letošní dostihovou sezónu se dostihy konaly v  termí-
nech 16. dubna, 11. června a 1. října. Celkem se odběh-
lo 15 rovinových a 9 překážkových dostihů. Na dotacích 
se celkově rozdělilo 975 000 Kč.
Po loňské trochu smolné sezóně, kdy se uvažovalo 
o skončení tradice brněnských dostihů, se mračna nad 
závodištěm opět roztáhla a jede se dál. Město Brno od-
koupilo kus pozemku, který ležel uprostřed závodiště, 
a  jeho majitelka neumožňovala jeho užívání. Odkup 
této části dráhy pomohl vrátit se k  původnímu kurzu 
steeplechase po diagonálách. Že se dějí věci, ví každé 
malé dítě. Mnohdy jsou ale i dospělí překvapeni, jaké 
věci se dějí. Začal totiž klesat počet přihlášených koní 
a nabádání jezdců, aby se dostihů v Brně neúčastnily. 
Další změnou, která proto proběhla, je snížení propust-
nosti dráhy pro větší bezpečnost všech zúčastněných. 
V  rovinových dostizích se počet startujících snížil z 12 
na 10 a u steeplechase dostihů ze 14 na 12.

První letošní mítink na závodišti Brno - Dvorska doko-
nale vyšel žokeji Milanu Zatloukalovi. Tomu se podařilo 
vyhrát čtyři z pěti rovinových dostihů, včetně hlavního 
rovinového dostihu dne Jarní moravské míle a  posu-
nout se do čela průběžného šampionátu rovinových 
jezdců. Zatloukal suverénně vyhrál s koněm Rabbit Bu-
ratina stylem start-cíl. Dále vyhrál hned úvodní dostih 
Cenu Letiště Brno - Memoriál Jiřího Císaře - v sedle 7le-
tého Realm Ruler. Dalšího velmi přesvědčivého vítězství 

dosáhl v Ceně Městského úřadu Brno Tuřany - Memo-
riálu prof. MVDr. Jaroslava Hanáka DrSc, Dipl. ECEIM 
(IV.k., 3200 m), kde vedl talentovaného, ale svérázného 
odchovance Vítězslava Vandy Dancing Indiana. V  zá-
věrečném dostihu vyhrál opět stylem start-cíl s  napa-
jedelským rodákem Landaronem. Dařilo se i trenérům 
Ludvíku Harisovi a Allanu Petrlíkovi, jejichž svěřenci vy-
hráli po dvou dostizích. V překážkových dostizích slavila 
úspěch i stáj Vocetka, jejichž koně Hádes a Livingston 
vezli domů cenná vítězství. S koněm svého chovu uspěl 
i brněnský pořadatel Josef Vymazal, jehož již dvanác-
tiletý Flicker, nyní reprezentující Dostihovou stáj Zhoř, 
získal v  Ceně Dostihové stáje Quartis - zámecký vrch 
(stch IV.k., 3200 m) již desáté kariérní vítězství. V sedle 
svěřence Josefa Vymazala byl Rostislav Benš.

Druhé dostihové odpoledne opět přineslo 5 rovino-
vých dostihů a 3 dostihy steeplechase. Ze dvou plných 
zásahů se těšila trenérka Kateřina Ilíková. První zvítězivší 
kůň Prince of Lyra si připsal vítězství v dostihu na 3400m, 
kde byl podle kurzovních sázek největším outsiderem. 
Druhý svěřenec Blondie zvítězil v  dostihu na 3200m. 
Žádný jiný trenér ani jezdec tohoto dne dvě vítězství 
nezískali. Dva zlaté poháry ovšem putovaly do rodiny 
Nováků. Kdy otec i syn – Marcel Novák ml., st. – získali 
každý po jednom. Otec Marcel Novák st. s koněm Ke-
rabush v hlavním překážkovém dostihu - Letní brněn-
ské steeplechase na 4100m. Syn Marcel Novák ml. pak 
s  koněm Fable v  hlavním rovinovém dostihu  – Letní 
brněnské míli. Co do úspěšnosti obou dvou, úspěšněj-
ší byl ten mladší. Během celého odpoledne si na své 
konto připsal ještě druhé místo s domácím Sun Rainem 
v rovině na 1900m a taktéž druhé místo se Shehreza-
dou ve steeplechase Ceně plastické chirurgie MUDr. 
Šárky Stiborové na 3400m. Hvězdný kůň z  domácího 
chovu trenéra Vymazala – Flicker – tentokráte doběhl na 
druhém místě ve steeplechase IV.kategorie na 3400m.

Třetím dostihovým dnem jsme se v sobotu 1. 10. s letoš-
ní dostihovou sezónou rozloučili. Moravská derniéra vy-
šla nejlépe trenérům Janu Havlíčkovi a Allanu Petrlíkovi, 
kteří oba získali double, a které Havlíček navíc okořenil 
úspěchem v  hlavním dostihu. Došlo i  ke změnám na 
čele rovinových šampionátů trenérů i  jezdců. Hlavním 
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dostihem byla Podzimní moravská míle věnovaná vzpo-
mínce na Ing. Jiřího Chaloupku. Na startu bylo několik 
výborných koní, dvojice jedničkových vítězů Rabbitu 
Trhový Štěpánov Rabbit Breath (nakonec doběhla 6.) 
a Dark Absolu (doběhla 4.), ale také účastník letošního 
derby American Charlie (doběhl 3.). Všem vypálil rybník 
nejvýše zatížený valach stáje Tippler Group s.r.o. Trea-
sure rock, který pod Jaromírem Šafářem stylem start-cíl 
získal páté vítězství kariéry. Dvojice trenér Havlíček – žo-
kej Šafář byla také úspěšná společně s koněm Rabbit 
Requinto v úvodním dostihu Ceny firmy Kokitech s.r.o. 
Brno, kde taktéž vyhráli stylem start-cíl. Dvě vítězství si 
na svoje konto připsal i  trenér Allan Petrlík zásluhou 
Landarona (10. vítězství v kariéře) a Goldentona, který 
byl zatížen 21kg navíc oproti druhému nejvýše zatíže-
nému Heliosovi, který doběhl až 14 délek za ním. Tato 
2 vítězství posunula trenéra Petrlíka do čela šampioná-
tu rovinových trenérů, který na konci dostihové sezony 
s počtem 25 vítězství (ze 148 startů) nakonec udržel. Co 
se týče šampionátu jezdců na rovině, do jeho čela se 
posunula Vendula Korečková díky vítězství s Kingston 
Lilly. Ta nakonec skončila v šampionátu třetí s celkový-
mi 23 vítězstvími. Šampionát jezdců na rovině poprvé 
v historii vyhrála žena – Jiřina Andrésová s 20 vítězstvími 
z celkových 142 startů v ČR. Mezi ženy se vklínil druhý 
Milan Zatloukal se stejným počtem (23) vítězství jako 
3. Korečková, ovšem s  větším počtem míst druhých  – 
21, oproti Korečkové se 17. Poslední říjnové dostihy 
se bežely i 3 steeplechase dostihy. Stylem start-cíl vy-
hrál v  Ceně Autodopravy Vlček Marcel Novák v  sed-
le Dumon Roclay. Cenu společnosti AGA Vlachovice 
ovládl již 12letý Flicker z domácího chovu pořadatele 
brněnských dostihů Josefa Vymazala. Celkově to bylo 
Flickerovo jubilejní 10 vítězství na domácí dráze. Hlav-
ní steeplechase dostih – Podzimní brněnskou steeple-
chase – na 4100m vyhrál Kifaaya, celkově to bylo jeho 
osmé překážkové vítězství. Domácí Ferino doběhl třetí. 
Celkově dvojice polobratrů z domácího chovu pana Vy-
mazala Ferino (9letý) a Flicker (12letý) měla podobně 
úspěšnou sezónu jako ty předchozí.

Nedílnou součástí brněnských dostihů jsou i  dostihy 
poníků, které jsou součástí seriálu Pony ligy, která se 
koná na celkem 5 závodištích po České republice. Cí-
lem pony ligy je podporovat dostihový sport, zejména 
děti a mládež se zájmem o dostihy a dostihové ježdění. 
Účastní se samostatně shetland poníci, menší a  větší 
zástupci pony. Na dostihovém závodišti Dvorska máme 
také speciální dostih pro nejmenší závodníky s vodiči. 
Letošním nejmladším účastnicím byly 3 roky.

Na dostihové dráze se nekonají pouze dostihy. Za 
podpory městské části Brno–Tuřany se zde v  neděli 
5. června konal fenomenální dětský den. Ačkoliv by ta-
kové akce mnohdy mohly být označeny za desátý kruh 
Dantova pekla, kdy se organizátor snaží přemlouvat své 
mozkové buňky, aby nepáchaly hromadnou sebevraž-
du, když posté slyší A ram sam sam a Hlava, ramena… 
Děti si tento den užily a dospělí přežili. Byla připravena 

rozličná stanoviště s  úkoly od střelby ze vzduchovky, 
lovení rybiček, chůzi na chůdách, až po jízdu na dáv-
no dostihových koních. Dětí se zúčastnilo téměř na 
dvě stovky a  každé si domů odneslo sladkou odmě-
nu. Nesměl samozřejmě chybět skákací hrad ani hasiči 
s pěnou, ve které se strhly velké blázniviny. Někdy to 
i vypadalo, že se v pěně válí zapomenutý fotbalista, tré-
nujíc nikým neviděný faul, kdy mu do štulpny vlezl elek-
trický úhoř, a precizní vlasovou vlnu typu Elvis Presley 
obsadila tarantule.

Děkujeme Vám všem za podporu a  parádní návštěv-
nost našich dostihů. Těšíme se na Vás na jaře 2023 na 
Brněnských dostizích.

Za tým Josefa Vymazala
Gabriela Škodová

 

Prázdniny a začátek září patřily 
TROOPERS
Florbalový klub TROOPERS nelení, i  když jsou prázd-
niny. V červenci a srpnu proběhly kempy, v první polo-
vině září tradiční oslava narozenin klubu a také vstupní 
turnaj do sezony. Velké díky patří městské části Tuřany, 
která přispěla na všechny tyto akce.

Aktivní léto díky TROOPERS Campům
TROOPERS Campy jsme rozjely už před 3 roky. Jed-
ná se o  prázdninové příměstské tábory plné sportu 
a zábavy. Abyste se ho účastnili, nemusíte být členem 
TROOPERS. Připojit se může každý, kdo chce trávit svůj 
čas aktivně… A  dobrá zpráva pro ty z  vás, kteří máte 
rádi sport, je, že už jsme vypsali termíny kempů i na rok 
2023. V Tuřanech se bude konat v  termínu od 21. do 
25. srpna 2023. Pokud máte zájem, dejte nám vědět na 
e-mail florbal@troopers.cz.

SPORT
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Narozeniny s celou #rodinatroopers
TROOPERS Day. Každoroční oslava narozenin klubu. 
Sejdeme se jako celá #rodinatroopers a  užíváme si 
společné chvíle. Hlavním pojítkem je opět sport. Navíc 
ale také dobré jídlo, které napečou maminky a tatínci, 
a pití. Odpoledne strávené s přáteli nikoho z nás nepře-
stane bavit. A že účast byla dost velká. Dostavilo se nás 
téměř 200.

Brněnské i mimobrněnské týmy zaplnily halu
Den po TROOPERS Day jsme obsadili tuřanskou halu 
na Měšťanské ulici kvůli TROOPERS Cupu. Turnaj, kte-
rý trenéři mají rádi, protože jim ukáže nedostatky svých 
svěřenců po dlouhé letní pauze. Zúčastnily se ho týmy 
nejen z Brna, což nás velmi těší. A jeho obliba od první-
ho ročníku v roce 2016 stále roste.

Podpory městské části si velmi vážíme. Pokud chce-
te vidět TROOPERS v  akci, sledujte naše sociální sítě 
a webové stránky troopers.cz. V hale na Měšťanské ulici 
pravidelně hraje nejen náš mužský elitní tým, který loni 
postoupil do druhé nejvyšší soutěže.

S pozdravem,
Jan Daler

Marketingový manažer

Brno Open Dance Festival 2022

Byl to již 20. ročník a konal se 29.–30. 10. 2022

Letošní jubilejní ročník přivedl do Brna opět kompletní 
světovou taneční špičku ve standardních i latinskoame-
rických tancích. Na parketu vedle sebe soutěžilo hned 
několik Mistrů světa a  Evropy, kteří přijeli bojovat 
o body do světového žebříčku World Dance Sport Fe-
deration (WDSF).
Soutěží světového okruhu se zúčastnilo více jak 800 ta-
nečních párů ze 40 zemí a 4 kontinentů.
Českou republiku reprezentoval také náš taneční pár 
David Odstrčil- Tara Bohak, který v  srpnu letošního 
roku získal historicky první titul Mistrů světa pro Čes-
kou republiku.

Pro Brno neméně významný byl i 7. ročník Poháru part-
nerských měst, ve kterém se představili týmy partner-
ských měst města Brna, Bratislavy, Lipska, Stuttgartu, 
Kaunasu a Vídně. Tato netradiční podívaná je vždy za-
jímavým zpestřením sobotního večerního programu. 
Sobotním Galavečerem Vás provedli Jan Onder s Ka-
milou Tománkovou. V programu vystoupily hvězdy TV 
show Stardance.
Na parketě brněnského Campusu se vystřídali všechny 
věkové kategorie a byla to výjimečná podívaná…

David Odstrčil/ DSP Kometa Brno, Mistr světa v Taneč-
ním sportu:
„Byla to naše první soutěž na domácí půdě od zisku ti-
tulu Mistrů světa a nesmírně jsme se těšili na domácí 
publikum.“

Tara Bohak/ DSP Kometa Brno, Mistryně světa v Taneč-
ním sportu:
„Titul Mistrů světa nám dal ještě větší motivaci se ta-
nečně posunout a  to jsme chtěli divákům Brno Open 
ukázat.“

Jan Tománek, Kometa family



LISTY / 22

AIKIDO
T.: 734 279 288www.yoshinkan-aikido.cz

Aikidó, cesta harmonie mysli.

Yoshinkan Aikido není jenom sport.
Je to spoleèný vývoj jak fyzických
tak i psychických dovedností.
Obsahuje také ale i soubor velice
úèinných obraných technik, které
jsou dostupné všem.
Bez rozdílu velikosti, vìku, pohlaví,
rasy i náboženství.

Nikdy prostì není pozdì zaèít cokoli,
hlavnì když to èlovìk dìlá s chutí a rád.

INZERCE

Hasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 727 943 774

Otevøeno:
po-pá 6-18h, so 6-11:30 h

www.niagara.cz

Prémiový èlen sítì

Prodej celých i porcovaných kapøíkù,

                                                     svaøáèku

                                                      a èaje

                                                                     a na pokec

Prodej celých i porcovaných kapøíkù,

                                                     svaøáèku

                                                      a èaje

                                                                     a na pokec

VÁNOÈNÍ VÈELÍ NÁDVOØÍVÁNOÈNÍ VÈELÍ NÁDVOØÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na

tradièní

Dovolujeme si Vás pozvat na

tradièní

V á ž e n í  z á k a z n í c i ,

dìkujeme za Vaši pøízeò
a pøejeme Vám do nového roku
hodnì zdraví, štìstí a pohody.

           Kolektiv prodejny Vèela

PF 2022PF 2022

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Na objednávku - tel.: 605 541 837

PERMANENTNÍ MAKE-UP
Na objednávku - tel.: 777 086 915

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

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

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ

PEDIKÚRA  
A NOVĚ NEHTY 
TAKÉ METODOU
CND SHELLAC

tel.: 606713855
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SPRÁVCE AREÁLU 

Co bude náplní Vaší práce? 

- Zajištění technického stavu budov  - drobné opravy, revize, úprava zeleně 
- Komunikace s nájemci – zajišťování jejich požadavků 
- Vedení administrativy v rámci správy budov 
- Evidence vozidel – zajišťování servisů a STK 

 

 
Co od Vás očekáváme? 

- SŠ s maturitní zkouškou – s technickým zaměřením    
- Řidičský průkaz skupiny B    
- Vyhl. 50/1978 Sb par. 6 – výhodou      
- znalost práce na PC – MS Office     

Firma LEIS, zaměřující se na realizaci a správu komerčních a průmyslových 
objektů, hledá kolegu na pozici: 
 

Co Vám za to můžeme nabídnout? 
 

- Pestrou práci na hlavní pracovní poměr 
- Odborný růst, školení 
- Přátelskou a pohodovou atmosféru na pracovišti + firemní akce 
- Práce na plný úvazek, na dobu neurčitou 
- Nástup možný ihned ! 

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

tel.: +420 607 145 996 
 

NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

CNC soustružník | CNC frézař

Pracovník údržby a obsluhy 
jednoúčelových strojů

Zavolejte nebo pošlete životopis
Věra Zachová | personalistka a jednatelka společnosti

      zachova@solidbrno.cz
+420 734 508 006

www.solidbrno.cz

HLEDÁME

MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, 
radiátorů aj., tapetování, zednictví,

tel. 606 469 316,
www.maliribrno-hezky.cz

Opravy a servis počítačů a notebooků.
Chcete zrychlit počítač, zachránit data, 

odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, 
internet? Se vším Vám ochotně poradím 

a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, 
e-mail: novotnymir@volny.cz

Jak se vyváží odpad během vánočních 
svátků? A kdy na sběrné středisko?
Letos nám Ježíšek nadělil Štědrý den na sobotu, což 
znamená, že první svátek vánoční připadá na neděli 
a druhý na pondělí. Popeláři vyjedou hned po svátcích, 
tedy v úterý 27. prosince a zkrácený pracovní týden si 
protáhnou do soboty. V  úterý budou svážet lokality, 
které se jinak sváží v pondělí, ve středu přijdou na řadu 
úterní ulice, ve čtvrtek středeční a tak dále až do soboty 
31. prosince.
Nový rok  – tradiční volno popelářů  – letos připadá 
na neděli - takže šestá hodina ranní v pondělí 2.  led-
na  2023 bude z  hlediska svozu odpadu již normální, 
obyčejný pracovní den a svoz proběhne podle běžné-
ho harmonogramu.
Co se týče sběrných středisek odpadů - i mezi vánoční-
mi svátky fungují dle standardní otevírací doby, zavírají 
pouze na státní svátky(sobota, neděle, pondělí), na Sil-
vestra a Nový rok (sobota, neděle).
Vyhledávač a další informace ohledně svozu směsné-
ho i separovaného odpadu z Vaší ulice a okolí najdete 
na webových stránkách www.sako.cz.

Užitečné odkazy
• kdy se sváží černé popelnice: 
https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/
• kdy se sváží tříděný odpad: 
https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
• otevírací doba sběrných středisek: 
https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/
sberna-strediska-odpadu/

Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno, mob. 
602 107 608, kacirek@sako.cz



ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

Sbor dobrovolných hasičů Brněnské
Ivanovice 

 
Vás zve v pátek 

23. prosince 2022 na tradiční
 

PROGRAM: říkanky, vánoční
betlém, možná 

i pohádka 

v 18.00 hod. u hasičské zbrojnice
Jahodová 5


