
Ze starostova šuplíku
Po dlouhých sedmi letech letech a  prvot-
ním nesouhlasu policie se díky naší neú-
stupnosti podařilo koncem února dokončit 
nový přechod pro chodce přes ulici Sokol-
nická, který tak přispěje k větší bezpečnosti 
chodců. Další přechod, který se na jaře za-
čne budovat, bude na ulici Pratecká u au-
tobusové zastávky.
Přes problémy, které provázejí stavebnictví, 
se nám podařilo vysoutěžit firmu na realiza-
ci zakázky rekonstrukce sociálního zařízení 
v  základní škole. Prázdniny tedy bude ve 
škole opět provázet čilý stavební ruch. Re-
konstrukce sociálních zařízení ve škole tím-
to bude finálně dokončena. Další investicí, 
kterou na letošní rok připravujeme, je re-
konstrukce vnitřních rozvodů (stoupaček) 
v  budově školy Dvorecká. Díky platnému 
stavebnímu povolení na novou tělocvičnu 
a přístavbu ve škole v Holáskách nás sice 
čeká řada jednání k prosazení této akce do 
závazného plánu investic města Brna, ale 
z  pozice člena Zastupitelstva města Brna 
se pokusím udělat maximum pro to, aby 
stavba byla zahájena, co nejdříve to bude 
možné.
Na jaře bude také zahájena výstavba klu-
bovny pro skauty, která vzešla z vítězného 

projektu participace. Klubovna bude po-
stavena naproti sokolovně. Nabídne tak 
prostory nejen skautům, ale případně i  ji-
ným zájmovým spolkům.
Na jaře kompletně obnovíme orientační 
systém obce. Ukazatele na sloupech veřej-
ného osvětlení jsou již velmi špatně čitelné 
a celkově v nevyhovujícím stavu.
Jak jsem již avizoval, začneme také s obno-
vou morušových lesíků za školou. Protože 
zde bude probíhat kácení dřevin, dbejte, 
prosím zvýšené opatrnosti při procházení 
touto lokalitou.
Po covidovém výpadku se podařilo uspo-
řádat tradiční obecní ples. Chtěl bych 
poděkovat vám všem, kteří našim kultur-
ním akcím zachováváte přízeň a účastníte 
se jich, ale také hlavně našim sponzorům 
a partnerům, kteří naše akce finančně pod-
porují. V tuto chvíli již intenzivně připravu-
jeme další kulturní akce pro letošní rok. 
Mimo jiné se můžete těšit na třetí ročník 
fotovýstavy pod otevřeným nebem. Snad 
mohu prozradit, že se naší výstavy zúčastní 
i brněnský fotograf Pavel Gabzdyl, který je 
známý svými úžasnými fotografiemi města 
Brna.

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

Rada na 1. schůzi dne 24. 10. 2022:
- souhlasila s přijetím finančního daru do výše 12 160 Kč 
na charitativní projekt „Obědy pro děti“ na období od 
1. 10. 2022 do 30. 6. 2023 od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Brno, Měšťanská 21,
- pověřila členy ZMČ Bc. Michala Krátkého a Mgr. Pavla 
Šnajdra, Ph.D., přijímáním prohlášení o uzavření man-
želství snoubenců a udělila jim právo užívání závěsného 
odznaku se státním znakem při občanských obřadech,
- zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:
Komise výstavby a rozvoje
Komise sociální
Komise životního prostředí
Komise kulturní a sportovní
- schválila cenovou nabídku Martina Minkse, IČ 
69756678, Terezy Novákové 101, Brno, na provádění 
zimní údržby komunikací u  sportovní haly na ul. Měš-
ťanská za celkovou cenu za zimní období 2022/2023 (5 
měsíců) ve výši 41.140 Kč.

Rada na 2. schůzi dne 7. 11. 2022:
- souhlasila s podáním žádostí o vypracování investič-
ního záměru na akci „Úprava ulice Tuřanská (II8/380) 
a chodníků mezi ul. Jahodová a U Lípy Svobody“ podle 
studie,
- souhlasila s podáním žádostí o vypracování investič-
ního záměru na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Požární“ 
s  příslušným zázemím, novými šatnami a  odbornou 
učebnou v patře podle dokumentace pro společné po-
volení stavby,
- souhlasila s podáním žádostí o prodloužení veřejného 
osvětlení v ulici Sokolnická,
- doporučila ZMČ schválit harmonogram zasedání ZMČ 
prorok 2023:
23. 2. , 27. 4. , 29. 6. , 7. 9. , 19. 10. A 14. 12. ,
- schválila Metodiku pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu,
- schválila výměnu florbalových mantinelů ve spor-
tovní hale Měšťanská za mantinely ve vlastnictví SK 
TROOPERS.

Rada na 3. schůzi dne 21. 11. 2022:
- vydala souhlasné stanovisko o  zapsání viniční tratě 
„Pod Zámečkem“ do vyhlášky č. 254/2010 Sb., kterou 
se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských 
obcí a  viničních tratí, konstatovala, že jí nejsou známy 
žádné důvody pro zamítnutí žádosti o  zapsání vinič-
ní tratě z  hlediska územně plánovací dokumentace či 
z hlediska ochrany životního prostředí,
- souhlasila s probírkou porostu na pozemku p.č. 745/11 
v  k.ú. Tuřany (fotbalové hřiště Karkulínova), týkající se 
odstranění části keřového patra za účelem zpřístupnění 
dřevin pro dendrologické zhodnocení daného sportov-
ního areálu,
- souhlasila s kácením 7 ks stromů rostoucích na pozemcích 
v naší MČ (TK Karkulinova, Májový park, park Legionářů, 
hřiště Javorová) z důvodu špatného zdravotního stavu, vi-

tality a především výrazně zhoršené provozní bezpečnosti.

Rada na 4. schůzi dne 28. 11. 2022:
- souhlasila s kácením dřevin na pozemcích p.č. 3738 
a p.č. 3715 v k. ú. Tuřany a p.č. 268/1 v k.ú. Brněnské 
Ivanovice a s provedením náhradní výsadby v tzv. loka-
litě moruše. V lokalitě č. 1 bude vykáceno 106 ks stromů 
a 11 keřových ploch. V lokalitě č. 2 bude vykáceno 107 
ks dřevin a 15 keřových ploch. Součástí projektu je ná-
vrh náhradní výsadby o celkovém počtu 175 ks stromů.
- jmenovala s účinností od 1. 12. 2022 předsedy komisí 
Rady MČ Brno-Tuřany takto:
Komise výstavby a rozvoje – Ing. Martin Chvátal
Komise sociální – Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Komise životního prostředí – PhDr. Hana Dombrovská
Komise kulturní a sportovní – Lenka Smutná
- souhlasila s předloženou dokumentací komunikační-
ho obchvatu Tuřan v úrovní DÚR a požaduje, aby doku-
mentace byla doplněna tak, aby přímo navazovala na 
akci „Stezka pro pěší a cyklisty Tuřany – Dvorska – 1. eta-
pa“, tedy aby do této dokumentace byly v trase budoucí 
stezky pro pěší a cyklisty doplněny pozemky p.č. 4152 
a p.č. 4151v k.ú. Tuřany,
- schválila s  účinností od 1.  1.  2023 pronájem bufetu 
ve sportovní hale Měšťanská panu Petru Dvořákovi, IČ: 
605 25 68,
- souhlasila s uzavřením rámcové smlouvy o poskytová-
ní právních služeb se společností JUDr. Radek Ondruš, 
advokátní kancelář s.r.o.

Rada na 5. schůzi dne 8. 12. 2022:
- schválila nabídku společnosti TK Elevator Eastern Eu-
rope GmBH, odštěpný závod, na výměnu řídící jednot-
ky výtahu v ZŠ Měšťanská, v budově Měšťanská 21, za 
částku 145 659,80 Kč,
- schválila nabídku společnosti MPalán s.r.o., na dodání 
a montáž zabudovaného výčepního zařízení do nového 
bufetu ve sportovní hale Měšťanská za částku 34 615,91 
Kč.

Rada na 6. schůzi dne 19. 12. 2022:
- jmenovala členy komisí Rady MČ Brno-Tuřany:
Komise výstavby a  rozvoje  – Ing. arch. Lenka Novák 
Axmanová; Antonín Beneš; Ing. Michal Hrtoň; Tomáš 
Kopecký; Martin Lengál; Ing. Zdeněk Oprchal; Leoš 
Prokeš, MBA; Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.; Mgr. Pavel Šna-
jdr, Ph.D.; Antonín Tůma;
Komise sociální – Jiřina Bílá; Mgr. et. Mgr. Tomáš Dvo-
řáček, DiS.; Mgr. Marie Havlátová; Mgr. Ludmila Ha-
vránková; Jitka Heřmanská; Marie Keprtová; Marie 
Koblížková; Marie Konvičná; Františka Kunderová; Bc. 
Renata Ludinová; Jana Nováková; Miroslava Šnajdrová; 
Marie Trödlerová; Marie Vondrová;
Komise životního prostředí  – Marek Blažek; Monika 
Fišerová; Ing. arch. et. Ing. Lucie Kostková; Ing. Anna 
Magni;
Komise kulturní a  sportovní  – Drahomíra Doležalová; 
Michaela Hrtoňová; Bc. Aleš Jakubec; Ivana Kolečková; 
Jiří Koukal; Jana Kršáková; Ing. Jana Kučerová; Lenka 
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Odehnalová; Iva Podborská, DiS.;Petra Poláková; Jana 
Tůmová; Petr Valášek;
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Hlavní 
roční kontrola hřišť a  sportovišť v MČ Brno-Tuřany“ za 
cenu 23 595 Kč,
- 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 uzavření smluv o výpůjčce na polovinu pů-
vodních florbalových mantinelů ze sportovní haly Měš-
ťanská s  TJ Sokol Brno-Tuřany a  na druhou polovinu 
s Tělovýchovnou jednotou Holásky,
- schvaluje uzavření smlouvy o  účinkování skupiny 
Argema za částku 99.220,– Kč a  skupiny Poutníci, za 
částku 23.000 Kč v  kulturním pořadu na Slavnostech 
tuřanského zelí dne 9. 9. 2023.
 
Rada na 7. schůzi dne 2. 1. 2023:
- schválila nabídku Generali České pojišťovny, a.s., na 
realizaci veřejné zakázky „havarijní pojištění dodávko-
vého automobilu pro pracovní četu“ za cenu 18.410,– 
Kč ročně,
- souhlasila s projektem na odstranění stávajícího vede-
ní VN vč. podpěrných bodů v rámci akce „Brno-Holás-
ky, VN820 pb 70-84, kab. VN – odstranění stavby“, a to 
za podmínky, že bude vykopáno rušené podzemní ve-
dení v délce 43 m mezi posledním podpěrným bodem 
nadzemního vedení a trafostanicí U Potoka,
- schválila nabídku 7Z3 s.r.o., na realizaci veřejné zakáz-
ky „Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inže-
nýrské sítě“ za cenu 599 000 Kč,
- schválila nový program „Partnerství kulturních akcí po-
řádaných MČ Brno-Tuřany“, účinný od 2. 1. 2023.

Rada na 8. schůzi dne 16. 1. 2023:
- projednala dopravní problémy v naší MČ, které spa-
dají do kompetence Odboru dopravy MMB, Brněn-
ských komunikací, Odboru dopravy JMK a  Správy 
a údržby silnic JMK a požaduje projednání a  realizaci 
těchto opatření v oblasti dopravy:
1. odstranit tři ostrůvky po sloupech veřejného osvětle-
ní na ulici Farského a opravit povrch komunikace,
2. zvýraznit vjezd do zóny 30 na ul. Hasičská u sjezdu 
z ul. Podlipné, neboť stávající značení je nedostatečné 
a snadno přehlédnutelné, doplnit o SDZ zóna 30 i na 
levé straně komunikace a VDZ 30 km na vozovce,
3. umístit VDZ, značka V12b, u vjezdu na ulici hanáckou 
z Tuřanského náměstí před semafor směr Sokolnice,
4. opravit komunikaci II/417 směr Dvorska, kde dochází 
ke značnému propadu krajnice, jde o komunikaci s pro-
vozem autobusů MHD,
5. umístit zpomalovací prvky na komunikaci II/380 na 
příjezdu do MČ od Sokolnic,
6. umístit zpomalovací prvky na komunikaci II/417 na 
příjezdu do MČ od Kobylnic,
7. umístit SDZ (A12 děti na žlutém podkladu) a  VDZ 
(V15 děti) k přechodů pro chodce u mateřských škol na 
ul. V Aleji a ul. Zapletalova,

8. obnovit VDZ STOP (V06b) v  křižovatce Hanácká x 
Špirkova (u kostela).
- schválila uzavření darovacích smluv se společnostmi 
ABC PARKING - 100 000 Kč, AGRO Brno-Tuřany – 20 000 
Kč, BASCOTRANS  – 70 000 Kč, DanceSport  – 12 000 
Kč, DUFONEV R.C.  – 25 000 Kč, Effective Fitness and 
Beauty  – 10 000 Kč, Gardentech  – 15 000 Kč, GEFAB 
CS  – 10 000 Kč, H.K.U.  – 25 000 Kč, INSTAVA – 25 000 
Kč, KOMAXIT  – 15 000 Kč, KOMFORT  – 40 000 Kč, 
KONTPEKO – 10 000 Kč, LUKAVCOVI – 25 000 Kč, MA-
NAG invest – 100 000 Kč, SIDESTAV – 60 000 Kč a ŽSD – 
100 000 Kč na podporu kulturních akcí pořádaných MČ 
v roce 2023,
- souhlasila s  konáním vyhlídkových letů vrtulníkem 
společnosti HELI CZECH dne 14.  5.  2023 z  pozem-
ku p.č. 3542/1 v k.ú. Tuřany, a to za podmínky, že lety 
nebudou směřování nad městskou částí a  souhlasila 
s parkováním osobních vozidel na účelové komunikaci 
na pozemku p.č. 3548/4 v k.ú. Tuřany během akce,
- schválila nabídku na zpracování znaleckého posudku, 
jehož součástí bude inventarizace dřevin, dendrologic-
ký průzkum a ocenění dřevin ve sportovním areálu Kar-
kulínova za částku do 40 000 Kč,
- schválila nabídku SLU6BY MINKS na realizaci veřejné 
zakázky Údržba zeleně v MČ Brno-Tuřany v roce 2023 
za cenu 2 383 700 Kč,
- schválila nabídku spol. INSTAVA na realizaci veřejné 
zakázky „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce rozvodů, III. Eta-
pa“ za cenu 7 122 252 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zpra-
cování PD ve stupni DPS na akci „Vestavba podkroví 
radnice“ za cenu 339 700 Kč.

Více na www.turany. cz

Poplatek za komunální odpad 
v roce 2023
Desátým rokem je výše poplatku za komunální od-
pad stejná, tedy 670 Kč, splatnost poplatku je opět 
k 31. 5. 2023.

Koho se týká poplatková povinnost?
a) fyzických osob přihlášených ve městě Brně k poby-
tu (u občanů ČR jde o trvalý pobyt, u cizinců stačí, aby 
v Brně pobývali déle než 3 měsíce)
b) fyzických a  právnických osob, které mají na území 
města ve vlastnictví byt, stavbu určenou k rekreaci nebo 
rodinný dům, v němž není nikdo přihlášen k pobytu.

Od roku 2022 jsou poplatníky nejen fyzické, ale i práv-
nické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost pod-
léhající zpoplatnění (pro právnické osoby bylo zřízeno 
také speciální číslo účtu).

Ti z Vás, kteří jste ve městě Brně v postavení poplatníka 
několikrát (např. z titulu přihlášení k pobytu a zároveň 
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z titulu vlastnictví nemovité věci), můžete platit popla-
tek v jedné souhrnné platbě na své rodné číslo.

Všichni vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohla-
šovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobý-
vají. Poplatková povinnost může u jedné fyzické osoby 
nastat v  obou případech, jak podle písmena a), tak 
i podle písmena b), může se tedy kumulovat.

Výjimku z placení mají senioři, kteří v daném roce plat-
by dosáhli nebo dosáhnou věku 70 let a  více. Pokud 
osobě osvobozené z  důvodu věku vznikla současně 
poplatková povinnost z  důvodu vlastnictví nemovité 
věci podléhající zpoplatnění, pak se osvobození na 
tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.
Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2023 nedovrší 
4 a více let věku. Osvobozeno je dále třetí a každé další 
dítě.

Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žád-
ným způsobem dokládat.

Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplat-
nit osvobození pro své třetí a  další dítě, aby nezapo-
mněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím 
elektronického formuláře. Tato povinnost je podmín-
kou pro uplatnění nároku na osvobození a  je nutné ji 
splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splně-
na ohlašovací povinnost, po datu splatnosti nárok na 
toto osvobození ze zákona zaniká.

Změna při platbě za více osob
Pokud chcete bezhotovostně zaplatit za více osob 
v jedné platbě, musíte znát rodná čísla (variabilní sym-
boly) a  zaplatit na městském e-shopu www.brnoid.cz. 
Formulář společného zástupce pro společnou platbu 
na webu již nenajdete, tento způsob již zcela nahradil 
městský e-shop. Uhradit poplatek za více osob v jedné 
platbě můžete také při platbě na pokladně.
Když budete chtít platit bezhotovostním převodem 
např. v  internetovém bankovnictví nebo složenkou, 
musíte použít jeden příkaz (jednu složenku) na každé-
ho poplatníka. Nevpisujte prosím rodná čísla do zpráv 
pro příjemce, taková platba se nepřiřadí automaticky!

Kdo je dále osvobozen a kde najdu formuláře a další 
informace?
www.brno.cz/odpady
Zde zjistíte aktuální stav na Vašem poplatkovém účtu:
https://posoh.brno.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/

Mohu i v letošním roce čerpat dotaci na šalinkartu?
Ano, podmínkou pro získání dotace je zcela vyrovna-
ný stav předpisů a úhrad na poplatku za odpad, včetně 
letošního roku. Nejpozději tedy při podávání žádosti 
o dotaci uhraďte i poplatek za komunální odpad, aby 
mohla být dotace schválena. Veškeré informace nalez-
nete na:
https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Upozornění pro majitele psů

Poplatník je povinen zaplatit místní poplatek ze psů 
na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do 
31. března každého roku.

Poplatek se platí na pokladně nebo přímo na účet 
správce poplatku. Pro platbu bankovním převodem 
bude telefonicky sděleno č. účtu a  variabilní symbol. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou 
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí 
držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická 
osoba. Poplatek se platí správci poplatku příslušnému 
podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Poplatník 
je povinen podat ohlášení k  poplatku a  rovněž ozná-
mit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši nebo 
na osvobození od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku 
poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Povinnost ohlásit držení psa však mají všichni majitelé, 
tedy i ti, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Snížená sazba poplatku se vztahuje na psa, jehož drži-
telem je osoba starší 65 let.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na 

Bytový dům Rodinný dům Jiné prostory než bytový 
nebo rodinný důmdržitel psa držitel psa starší 65 let držitel psa držitel psa starší 65 let

základní 
sazba

za druhého 
a každého 

dalšího psa
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pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených 
k  doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek 
pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky 
státu, příspěvkové organizace, organizace Červené-
ho kříže a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů 
z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí 
z  útulku a  držitelé záchranářských a  canisterapeutic-
kých psů.

Držiteli psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem 
příjmů je důchod, vyplácený podle zákona o  důcho-
dovém pojištění, se poskytuje úleva na poplatku, spo-
čívající ve stanovení sazby poplatku za prvního psa ve 
snížené sazbě.

Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete 
vyřešit na ÚMČ Brno–Tuřany. Kontaktní osoba p. Ro-
senbergová, tel. 545 128 242, email: rosenbergova@
turany.cz

Partneři a sponzoři XXIX. 
společenského plesu

GENERÁLNÍ PARTNER XXIX. společenského plesu
MANAG invest, a.s.

GENERÁLNÍ PARTNER KULTURNÍCH AKCÍ
ŽSD a.s.

PARTNEŘI
ABC parking s.r.o.
AGRO Brno-Tuřany, a.s.
BASCOTRANS, s.r.o.
DUFONEV R.C., a.s.
Gardentech, s.r.o.
GEFAB CS, s. r. o.
H.K.U. spol. s r.o.
INSTAVA s.r.o.
KOMAXIT s.r.o.
KOMFORT a.s.
KONTPEKO, spol. s r.o.
LUKAVCOVI s.r.o.
SIDESTAV, spol. s r.o.
Smart Gym – posilovna Tuřany
Taneční studio Kometa

SPONZOŘI
Autoškola YES
Česká Obec
Drahomíra Doležalová
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., senátor PČR

Náměstek ministra životního prostředí Mgr. Petr Hladík
Náměstek primátorky města Brna Mgr. Jaroslav Suchý
Kadeřnictví Ivana Zavadilová
Kolečková Ivana – cukrářská a pekařská výroba
LETIŠTĚ Brno, a.s.
Pekárna Crocus s.r.o.
Potraviny Tuřanská včela
Restaurace FAKO
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Šperky Modesi
Vinotéka Hadler
ZENZERO - zázvorové nebe
ZEMAKO, s.r.o.
Železářství Antonín Tůma

Děkujeme.

Radomír Vondra, starosta

Vítání dětí
Vážení rodiče,
pokud máte zájem o slavnostní „Vítání 
dětí“ na radnici naší městské části, je 
třeba, s ohledem na ochranu osobních 
údajů, abyste se přihlásili sami.
O zařazení svého dítěte do seznamu dětí, 
které budou slavnostně přivítány, musíte 
požádat osobně na radnici naší městské 
části, kde je třeba vyplnit a podepsat 
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Slavnostní „Vítání dětí“ bude v sobotu 
22. dubna 2023

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

INFORMACE Z RADNICE
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MŠ U Lípy Svobody

Adventní čas v minulém roce byl bohužel plný nachla-
zení a nemocí nejen u dětí, ale i u zaměstnanců MŠ. To 
se odrazilo i na dlouho plánovaných vánočních dílnách 
a  besídkách. Mrzí nás, že besídky neproběhly v  hoj-
ném počtu, ale věříme, že ty jarní budou mít vysokou 
návštěvnost.

V půlce ledna přijela za dětmi kultura přímo do školky 
a přivezlo ji divadlo Šumafuk. Představení polštáře Fre-
dyho bylo plné písniček a poučení. Děti radily samot-
nému Fredymu, jak se v jakých situací chovat, například 
proč je správné pomoci kamarádovi nebo jak roztřídit 
odpad do barevných popelnic. S  dětmi už vyhlížíme 
masopustní rej v maskách, které si donesou do školky. 
O průběh se postará Divadlo Káča a Káča a uskuteční 
se v pátek 17. února v dopoledních hodinách. Zajisté 
to bude den plný hudby, tance a  zábavy. Spolupráce 
s domovem seniorů probíhá po celý rok a my jsme moc 
rádi, že můžeme přispívat k udržování mezigeneračních 
vztahů. Nejbližší vystoupení pro babičky a dědečky je 
plánované k mezinárodnímu dni žen začátkem března.

Naše mateřská škola je nově zapojena  do programu 
Erasmus+, díky kterému vyjela naše paní ředitelka 
a  pan ředitel ZŠ Měšťanská 21 Petr Opletal za hrani-
ce České republiky a  spolu s  dalšími českými řediteli 
navštívila Holandsko v rámci stínování pedagogických 
pracovníků. Součástí tohoto programu byla návště-
va mateřských škol v rámci základních škol v zahraničí 
a nechyběl ani prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. 
Je to pro naši školku příležitost, jak načerpat novou in-
spiraci a udržet krok s moderními a inovativními přístu-
py ve školství. Program je obohacující z hlediska nových 
trendů, např. používání nejnovějších pomůcek, zapoje-
ní individualizace výuky v co největší míře či propojení 

s alternativními přístupy ve školství. Program Erasmus+ 
nezapojuje pouze pedagogické pracovníky, ale je ur-
čen i  pro děti. Naše nejstarší děti spolu s  učitelkami 
vyjedou na dvoudenní zahraniční pobyt na Slovensko. 
Cílem bude Mateřská škola Nové Mesto nad Váhom, 
kde bude pro naše děti připravený zajímavý program. 
Plánovaný termín je 19.-20. dubna letošního roku. Věří-
me, že pobyt bude přínosný jak pro děti, tak pro naše 
pedagogy. V rámci Erasmu nás čekají v budoucnu i dal-
ší výjezdy do zahraničí, na které se všichni těšíme.

Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková



LISTY / 7ŠKOLA

Zima na Měšťance

Vánoční jarmark
Na Měšťance se k  zimnímu spánku rozhodně neuklá-
dáme. Naopak je to období plné akce a zábavy. Zimu 
a Vánoce jsme odstartovali Vánočním jarmarkem. Tra-
diční akcí v novém, netradičním hávu. Jarmark jsme už 
loni přesunuli do větších prostor tuřanské Sokolovny, 
nicméně tehdy nám ještě přísná covidová opatření ne-
dovolila uspořádat akci v plné parádě. Letos už to ale 
šlo a soudě dle reakcí kolegů, rodičů, ale hlavně dětí, se 
jednalo o vydařenou akci. Děti si mohly vyrobit dáreč-

ky pro své mamky, taťky, babičky, dědečky… kamarády. 
A u toho jim jejich spolužáci zpívali, recitovali, hráli di-
vadlo. Zkrátka každý si ten večer přišel na své. A stálo to 
opravdu za to. Zajímavé dílničky, precizní a s láskou na-
cvičená vystoupení, perfektní organizace celé akce. Dě-
kujeme všem, kteří se na tak úžasné události podíleli.

Besídka v Domově pro seniory
Před Vánoci vystupovali žáci prvního stupně v Domo-
vě pro seniory Holásecká. Měli připravené pásmo ta-
nečních, divadelních a hudebních vystoupení. Na závěr 
předali vlastnoručně vyrobená přáníčka. Klientům Do-
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mova tím udělali ohromnou radost. Besídka se nesla 
v příjemném svátečním duchu. Podobné akce a vůbec 
celou spolupráci s  Domovem pro seniory Holásecká 
považujeme ve škole za velmi významnou. Spojení nej-
menších žáků s našimi seniory je důležité a dělá nám 
radost, jak jsou děti přijímány, a naopak, jak naše děti 
s nadšením dělají radost těm nejstarším.

Empík naděluje
Významným úspěchem pro naši školu bylo působení 
v soutěži “Empík naděluje”. Jedná se o dlouhodobější 
soutěž pro žáky prvního stupně, která vyvrcholila den 
před Štědrým dnem na Nové radnici v Brně. Naše škola 
se nejen aktivně zúčastnila, ale hned třikrát byla na stup-
ních vítězů! V  individuálních kategoriích získala hlavní 
cenu žákyně 4.A  Anetka Pecáková za literární práce. 
V kategorii výtvarných prací získala druhé místo žákyně 
1.A  Nikolka Zemanová. Cenu primátorky statutárního 
města Brna získala za svou skupinovou výtvarnou práci 
třída 4.A. Skvělá reprezentace naší školy. Děkujeme.

Zimní radovánky
Ani vysoké teploty a velká obleva nás neodradily před 
tím, abychom si parádně užili zimních radovánek. Ve 
druhém lednovém týdnu vyrazili žáci 2. - 4. tříd na lyžař-
ský kurz do Olešnice. Máme tak ve svých řadách nové 
zdatné lyžaře. A  ti, co už lyžovat uměli, tak jsou ještě 
lepší a brzy budou konkurovat třeba zlaté Ester.
Aby to ostatním nebylo líto, tak vyrazili na bruslení, kde 
si to také všichni náramně užili. Prostě zima, jak se patří!
Ale tím to nekončí. V únoru nás čekají další dva lyžařské 
kurzy. Do Čenkovic vyrazí žáci prvního stupně, žáci dru-
hého stupně čeká tradiční Karlov pod Pradědem.
Kromě sportovních aktivit nás ale čeká i spousta jiných 
událostí. Například Školní ples již 24. února! Ale i mno-
ho jiných. Ale o těch zase někdy příště.

Kolektiv ZŠ Brno, Měšťanská 21.

Ředitelé na Erasmu
V rámci projektu Erasmus+ vyrazili v listopadu loňského 
roku naši ředitelé, Bc. Andrea Bár z MŠ U Lípy Svobody 
3 a Mgr. Petr Opletal ze ZŠ Měšťanská 21, na týdenní 
stáž do nizozemského města Utrecht. Zde společně 
s dalšími řediteli brněnských základních a mateřských 
škol navštívili nizozemské školy se zaměřením na dal-
tonskou výuku. Seznámili se s  nizozemským školským 
systémem a  jeho značnými specifiky oproti českému 
školství. Během návštěv školní výuky měli možnost 
promluvit s pedagogy i dětmi, nahlédnout na metody 
a formy vzdělávání. Po každém dni ve škole následova-
la zpětná vazba, diskuze a seminář se zástupci vedení 
školy. Přestože v naší městské části nemáme školy za-
měřené na daltonskou výuku, odnesli si ředitelé mnoho 
poznatků do své praxe.
Součástí stáže, a  pro pedagogy povinnou zastávkou, 
byla komentovaná exkurze do Muzea Jana Amose Ko-
menského ve městě Naarden a prohlídka tohoto ma-
lebného městečka.
Týdenní pracovní setkání mělo velký význam i ve vzá-
jemném sdílení zkušeností z praxe mezi řediteli škol.

Andrea Bár, Petr Opletal



LISTY / 9

Draní peří

V této rubrice - HISTORICKÉ BAGATELY (bagatela - ma-
ličkost, bezvýznamná věc) - Vám přináším drobnosti 
z historie dávné i nedávné, které mi přijdou zajímavé 
tím, že se buď přímo nebo nepřímo týkají našeho regi-
onu. Jsou to opravdu třeba maličkosti, které zásadně 
neovlivní dějiny, ale jsou naše, a jak víte – maličkosti při-
nášejí velkou radost.

Ivana Kolečková

Dnes tedy o DRANÍ PEŘÍ jak je zapsala Marie Havelková 
Šťastná, dle sdělení stařenky Ludmily Kohoutkov, é roz. 
Haraštové z ulice U dvora (dnes Dvorecká), vyprávění 
mapuje Tuřany kolem roku 1830.

„ Zpravidla po Třech králích začalo draní peří. Bylo to 
totéž jako přástky v hornatých krajích. Byla to doba nej-
vhodnější, kdy matička tma držela otěže vlády nad delší 
částí dne.
I  u  těch chudších lidí chtěli odchovat nějakou tu hu-
sičku, aby si na ní o posvícení pochutnali nebo aby ji 
prodali. Největší užitek z husí bylo peří. Museli se pro-
to alespoň dvakrát do roka podškubávat. Za živa se jim 
podškubalo peří po celém těle, kromě silných perou-
tek. A když byla husa zabita, oškubala ji hospodyně na-
posled a úplně.

Foto ze začátku 20.stol – Tuřanské náměstí s rybníkem, ke kterému 
přicházejí husy (dnes park)

Peří se schraňovalo celé léto i  sbíráním na ulici, ještě 
před nedávnem se husy vypouštěly na ulici a ty mířily 
hlavně k našim rybníkům. Tam často jsme viděli stařen-
ky sbírat peříčka. Platilo přísloví: „Dobrá hospodyňka 
musí pro pírko i  přes plot skočit!“ Peří se schovávalo 
do barevných sypků, před draním se pověsilo nad pec, 
aby pěkně vyschlo. Jinak vyselo „na patrách“, pod kůl-
nou i na sýpkách.
Po Novém roce se začalo s draním. V některé chalupě 
se sešlo několik známých sousedek a babiček. Sesed-

ly se kolem stolu, na něj se postavil stojánek s  rozža-
tou loučí. Svícení olejem nebo svíčkou bylo drahé. 
V krbu, který už byl vystavěn z cihel, kouř odváděl se 
dírou, před níž byl jakoby hranatý trychtýř, aby kouř se 
nedostal do kuchyně, vesele praskal oheň. Na rožni se 
mohlo péct a na břevno přímo nad plamenem dal se 
i zavěsit hrnec. Milo a útulno bylo v kuchyni. Uprostřed 
stolu byly dvě hliněné mísy, na jedné bylo peří ku draní 
a pod druhou poklopenou se dávalo již sedrané. Nádo-
bí tehdy bylo hliněné, jen sváteční bylo malované, však 
mnozí z nás mají ještě naše tuřanské.

Ilustrační foto 

Když se začalo se draním, tu muži říkávali, aby poškád-
lili: „Baby derou peří, bude vojna.“
Pimperky, to byla brka a brčka, která ze draní zůstala, se 
házely na podlahu, ta byla hliněná, udusená tak jako na 
mlatě. Zametlo se teprve po draní. Začalo se odpoled-
ne, k večeru si šly hospodyně „popravit“ dobytek a po-
kračovalo se až do 10 hodin večer.
Při draní se povídalo a vyprávělo. Špásovné a legrační 
tetičky, kterým se třeba do draní někdy nechtělo, v ne-
střeženém okamžiku vynesly hrst peří do sněhu. Nikdo 
na to nepřišel; až roztálo, divila se hospodyně odkud 
tolik peří, pak jí ale jistojistě blesklo hlavou.
Někdy se i zpívalo. Děti se velmi těšily, ale až musely jít 
spát, tu byly na přetřesu strašidelné příhody a mordy. 
Pro děti bylo draní prací zdlouhavou a úmornou. Vždyť 
nesměly běhat, moc se hýbat, aby peří nelítalo.

KULTURA
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Až bylo peří dodráno, slavil se „dóděrek“. Byl to posled-
ní den draní. Peří se muselo tak naměřit, aby na „dó-
děrek“ mnoho nezůstalo. Nejvýš tak na hodinu, to se 
sousedky vlastně dověděly až ten den. Toho dne neby-
lo hlavní draní, ale hostina – svačina „dóděrek“ zvaná, 
která v různých krajích dle zvyklostí se strojila různě. Bý-
valo to tehdy sušené ovoce, někdy u selek i koblihy, čaj, 
káva, trdelníky a někdy prý i kořalka.“

Výzva pro všechny sběratele!
Na začátek roku 2024 připravuje náš Výstavní spolek 
ROZMARÝNEK výstavu o všem, co se dá sbírat. Říká se, 
že jak jsou něčeho dva kusy, už je to sbírka. Máte ve 
svém okolí takové „ šílence“, nebo jste snad sami posti-
ženi touto vášní? Dejte nám vědět a můžete viset. Tedy 
viset na zmíněné výstavě. Nehodláme však vystavovat 
samotné sbírky, ale jde o rozmanitost sběratelské váš-
ně. Takže půjde spíše o dokumentaci, fotografie sbírek 
a třeba malý vzorek předmětů.

Ivana Kolečková, ichicha@seznam.cz,
tel. 777 656 647

Sbor dobrovolných hasičů Br. Ivanovice 
v roce 2022
S příchodem zimy a vánočního času se ohlížíme, jako 
každý rok, za uplynulým obdobím a  hodnotíme, jak 
jsme si vedli a co ještě můžeme v příštím roce zlepšit.
Koncem roku 2021 proběhla Mikulášská nadílka v ko-
morním uspořádání u  hasičské zbrojnice. Ve čtvrtek 
23. prosince 2021 od 18.00 hod. jsme za hojné účasti 
příznivců rozsvítili Vánoční strom, děti nám zahrály Bet-
lém a pohádkou jsme vstoupili do sváteční pohody.

       

 

SBĚRATELSKÁ VÁŠEŇ 
Připravujeme výstavu o sběratelích všeho na začátek roku 2024 

PŘIDEJTE SE K NÁM SE SVOJÍ SBÍRKOU 
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Leden je pro nás dobrovolné hasiče dobou, kdy celo-
republikově hodnotíme vykonanou práci a připravuje-
me se na následující období. Po výroční valné hromadě 
v SDH Brněnské Ivanovice, připravujeme Hasičský ples, 
který opět nebyl z  důvodu opatření v  rámci COVID. 
I přes nepříznivou situaci se po uvolnění naše činnost 
opět rozběhla. Připravovali jsme tradiční tábor pro děti, 
dětský den, soutěž a také prosincové aktivity.

Naše činnost:
V  prázdninovém období proběhl na hasičské zbrojnici 
příměstský tábor. Šest dnů jsme trochu sportovali, něco 
málo výtvarně tvořili, zasportovali jsme si v  hasičských 
disciplínách, navštívili jsme psovody MP Brno, Technické 
muzeum a objevovali tajemství zámku Kunštát společně 
s dětmi z trnavského kraje v rámci mezikrajské spolupráce.
Září se svým slunečním počasím nám popřálo při pořá-
dání „Dne pro děti“. Děti mohly soutěžit v deseti různých 
disciplínách. Závěr patřil naší jednotce a hašení si mohli 
vyzkoušet i děti. Všem účinkujícím velmi děkujeme.

V sobotu 8. října jsme uspořádali soutěž v disciplínách 
TFA (nejsilnější hasič vyhrává) pro mladé hasiče i  do-
spělé opět v areálu Střední polytechnické školy. Soutěž 
se vydařila a vzorně nás reprezentovaly Eliška Matulo-
vá, Karolína Malcová, Kristýna Malcová a Jirka Polák. Za 
dospělé Martin Malec. Všichni stáli na stupních vítězů.
 
K  hasičům, ale nepatří jen pořádání společenských 
nebo sportovních akcí, mají také svoje povinnosti. Udr-
žují svěřenou výstroj, výzbroj a  techniku, školí se pro 
svoji práci v  jednotce a  připravují se na případný zá-
sah v obci. JSDH Br. Ivanovice je jednotka PO s místní 
působností. V  případě potřeby zasahuje v  místě svojí 
dislokace, což jsou Brněnské Ivanovice. Disponujeme 
vybavením spíše pro technické zásahy, jako je čerpá-
ní vody, odstranění polámaných stromů nebo dřevin 
apod.
Během roku 2022 jsme spolupracovali:
• měsíc duben příprava a  jednání Shromáždění před-

stavitelů OSH JmK v Tuřanech
• pondělí 4. července jsme se již počtvrté účastnili s na-
ším praporem „Modlitby za vlast“ na Velehradu
• sobota 6. 8. 2022 KK v požárním sportu na stadionu 
VUT Brno
• neděle 7. 8. 2022 KK v běhu na 60m MH
• čtvrtek 28.  září příprava a  zabezpečení KK TFA MH 
a  dorostu v  areálu Střední polytechnické školy na Ja-
hodové ulici, SDH Brněnské Ivanovice reprezentovali 
Karolína Malcová, Eliška Matulová, Kristýna Malcová 
a  Jirka Polák. Svým umístněním nám udělali velkou 
radost.
• 12. listopadu slavnostní Aktiv Zasloužilých hasičů JmK 
v Tuřanech
• 19. listopadu poděkování starostky KSH JmK dobro-
volným hasičům v Tuřanech
• od 2. března 2022 náš sbor, možná lépe řečeno čle-
nové sboru, aktivně pomáhali a stále pomáhají v KAP-
CU JmK. Nebudu vypočítávat, kolik hodin zde strávili, 
protože jich bylo hodně.
Vystřídali se zde: Jitka Beranová, Pavel Barbořík, Milan 
a  Tereza Dorazilovi, Libuška Gabrielová, Jarmila Hro-
šová, Michal Hašek, Justýna Hašková, Václav Janda st., 
Václav Janda ml., Zdeňka Jandová, Jitka Matulová, Sta-
nislav a Tomáš Pečínkovi.
 
Jako každý rok mi dovolte, abych za dobrovolné hasiče 
v Brněnských Ivanovicích poděkovala MČ Brno -Tuřany, 
Potravinám v Br. Ivanovicích, paní Daně Novákové, paní 
Drahušce Doležalové, Pekárně Petra Skřivánka, Ing. 
Karlu Svobodovi, manželům Polákovým a  všem ostat-
ním, kteří nám svojí podporou pomáhají při pořádání 
společenských akcí pro občany.

Moje poděkování patří všem členům SDH Br. Ivanovi-
ce, za obětavost, snahu a trpělivost, s jakou zabezpečují 
naši činnost nejen na úseku požární ochrany, ale i při 
pořádání všech společenských akcí. A velké poděková-
ní za odvedenou práci v Krajském asistenčním centru 
pomoci Ukrajině.

Zdeňka Jandová, starostka SDH

Zahrádkářská osada U letiště
Když jsme na podzim roku 2021 opětovně po několi-
ka letech vstoupili do Českého zahrádkářského svazu 
Brno-město, začala naše Zahrádkářská osada U letiště 
pracovat na společných projektech.
Mezi prvními nám Městská část Brno-Tuany pořídila 
nové velké i malé budky pro ptáky i malé dravce, hmy-
zníky a  další potřebné budky pro zachování vzácné 
fauny v naší zahrádkářské osadě. O tyto boudičky byl 
velký zájem z  řad zahrádkářů, vše jsme nainstalovali, 
abychom naše chráněné živočichy udrželi v osadě.
Český zahrádkářský svaz po všech zahrádkářských osa-
dách požaduje i veřejnou činnost, a tak jsme se rozhodli 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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uspořádat 3. září loňského roku v naší nově zrekonstru-
ované klubovně Zahrádkářskou výstavu výpěstků a Den 
otevřených zahrad. Jelikož jsme tuto výstavu pořádali 
poprvé po mnoha letech, trošku jsme se strachovali, 
jak to dopadne. Ale naši zahrádkáři byli úžasní, dodali 
hodně výpěstků, dekorací a vypomohli s aranžováním. 
Na výstavu překvapivě přišlo i velké množství lidí, kteří 
byli i  z  nostalgie zvědaví na výstavu a  i  na zahrádkář-
skou osadu, kde v minulosti využívali rybníček k rekre-
aci nebo ji znali i  z dřívějších návštěv a akcí, ale přišli 
i mladé rodiny s dětmi.
Na naši výstavu zavítali i  z  představenstva Českého 
zahrádkářského svazu paní předsedkyně Ing. Arch. 
Helena Vařejková, tajemník Miloslav Klimek a  Radek 
Kvasnica, kteří byli naší výstavou tolik nadšení, že nás 
přemluvili, abychom se o týden později zúčastnili Měst-
ské zahrádkářské výstavy v Semilase. Tak jsme výstavu 
převezli a nainstalovali v sále Semilasa. Zúčastnili jsme 
se i soutěže, kde jsme byli vyhodnoceni na pěkném 5. 
místě.

V  letošním roce bychom chtěli v  započaté tradici po-
kračovat a začátkem září opětovně uspořádat zahrád-
kářskou výstavu.

Za Zahrádkářskou osadu U letiště
Ivana Cupák Zavadilová

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad – Polyfunkční dům V Aleji
V létě 2022 vydal Odbor územního plánování a rozvoje 
města Brna (OÚPR) závazné stanovisko, že rozpraco-
vaná dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) po-
lyfunkčního domu V Aleji není v souladu s regulačním 
plánem. Profesor Pelčák požádal o přezkum tohoto roz-
hodnutí. Dne 22. 8. 2022 požádal OÚPR o posouzení 
této záležitosti „Odbor územního plánování a  staveb-
ního řádu“ (OÚPSŘ) Jihomoravského krajského úřadu. 
Do uzávěrky těchto Listů, tj. 6.  2.  2023, OÚPSŘ ještě 
žádné stanovisko nevydal.

Lokalita U Potoka
Realizace projektu výstavby „Domu s  pečovatelskou 
službou“ (DPS) a „Mateřské školy“ (MŠ) města Brna i „Ro-
dinného bydlení“ (BD) firmy Komfort se zdržela o cca 
půl roku kvůli dořešení problému „sdíleného vjezdu 
do garáží BD a DPS“. Vjezd bude realizován částečně 
na pozemku Komfortu a částečně na pozemcích města 
Brna, což zbrzdilo vydání stavebních povolení pro BD 
Komfortu i  DPS města Brna. Bytový odbor magistrá-
tu (BO) spolu s Majetkovým odborem (MO) připravily 
smlouvu s Komfortem, kterou by v nejbližší době měly 
postupně schválit Rada a Zastupitelstvo města Brna.
Projektová dokumentace pro stavební povolení na MŠ 
je na stavebním úřadě v Tuřanech od prosince  2022, 
dokumentace pro stavební povolení na DPS je hoto-
vá a odevzdaná na stavebním úřadě a čeká na podpis 
smlouvy ohledně vjezdu.
Obdobně i projektant technické infrastruktury a komu-
nikací má připraven prováděcí projekt, ale po dohodě 
s BO čeká na dopracování položkového rozpočtu až po 
podpisu smlouvy.
Po vydání stavebního povolení musí proběhnout zadá-
vací řízení a výběrové řízení na zhotovitele DPS a MŠ, 
k čemuž by mělo dojít do podzimu 2023.
Aktuální kvalifikovaný odhad zahájení stavebních prací 
je jaro 2024.

Holásecká jezera – revitalizace
Stále probíhají jednání na přípravě projektu Revitaliza-
ce Holáseckých jezer. Hledají se také cesty jak tento ná-
ročný projekt financovat.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel
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Rok 2022 „očima“ Sboru dobrovolných 
hasičů Brno-Holásky
V  prvním letošním čísle našeho zpravodaje bych se 
s  Vámi jménem sboru dobrovolných hasičů Brno-Ho-
lásky podělil o informace o naší činnosti v roce 2022.

Kultura
Tradiční kulturní akce pořádané našim sborem byly 
z  počátku roku 2022 ještě ovlivněny pokračující pan-
demií Covid-19. První akcí roku byly Ostatky, kdy byl 
realizován pouze průvod masek obcí za doprovodu 
Holóbkovi mozeky. Večerní zábavu s  pochováváním 
basy jsme neuskutečnili. Bez omezení ale již bylo rea-
lizováno Pálení čarodějnic, návštěvnost byla shodná 
jako v  roce 2019, takže jsme na tento ročník plynule 
a úspěšně navázali.

Pálení čarodějnic

V  pořadí třetí kulturní akcí pořádanou naším sborem 
jsou srpnové Bartolomějské hody. Ty byly mimořád-
ně doplněny o  čtvrteční zábavu. Důvodem byla osla-
va 120 let od založení SDH Brno-Holásky. Odpoledne 
bylo spojené s focením členů, následované předáním 
ocenění za činnost jednotlivých členů. Večer jsme spo-
lečně s návštěvníky a hosty poseděli u cimbálové mu-
ziky Mládí z Čejče. Akce se těšila velkému zájmu, proto 
je na místě poděkovat vedení městské části nejen za 
finanční podporu, díky které mohlo dojít k  důstojné 
oslavě našeho jubilea. Od pátku do neděle proběhly 
tradiční Bartolomějské hody. Páteční předhodovou 
zábavu tradičně doprovodila skupina Akcent, kdy ná-
vštěvnost byla nad očekávání, čímž jsme se trochu 
přiblížili k číslům z devadesátých let, zejména hodům 
„tisíciletí“. Sobotní hodovou zábavu tentokrát ovlivnilo 
deštivé počasí. Takové provazy deště nikdo z účastníků 
nepamatuje. Zastřešení valné většiny míst pro sezení 
a  teplé počasí přimělo návštěvníky k  setrvání na hři-
šti. Dešťových kapek bylo tolik, že voda tekla hřištěm 
pod stoly a lavicemi. Lavice následně sloužily jako lávky 
k  překonávání vodních lagun. Na taneční parket byly 
roztaženy zbylé stany a  zábava pokračovala dál, déšť 
ne déšť. Hudebníci konstatovali, že něco takového je 
možné pouze v Holáskách, jinde by byla hodová zába-
va zrušena. Nedělní mše, průvod a zábava již naštěstí 
nebyly poznamenány rozmary počasí.

Sklepníci

Kalendářní rok končíme setkáním na Štědrý den pod 
Vánočním stromem při svařáku v parku na ulici Požární. 
Setkání předchází dopolední příprava, kdy jsme vlast-
ními silami museli uklidit park. Večer pak nic nebránilo 
osobnímu setkání se spoluobčany.

Mladí hasiči
Mladí hasiči v  Holáskách se schází pravidelně každé 
pondělí od 17:00 hodin v  hasičské zbrojnici nebo na 
přilehlém hřišti při ulici Javorová. Členská základna je 
široká, ovšem příjem nových členů stále probíhá, a  to 
průběžně během celého roku.
Děti se v  loňském roce zúčastnily několika závodů, 
jak v  požárním útoku, například v  Chrlicích nebo Vi-
nohradech, tak i  závodu Požárnické všestrannosti, tzv. 
„braňáku“ v Bohunicích nebo Okresního kola dorostu. 
V „braňáku“ hlídka dorostenek složená z Holásek a Chr-

Závody v Chrlicích
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lic obsadila 1. místo, starší žáci 9.  místo a  dvě hlídky 
mladších žáků 10. a 14. místo. Dále se s dětmi zúčast-
ňujeme soutěže Požární ochrana očima dětí, kdy děti 
malují obrázky s  hasičskou tématikou. Děti se také 
v loňském roce mohly těšit na zajímavé výlety, jako tře-
ba návštěvu pěchotního srubu MJ-S4 Zatáčka v  obci 
Chvalovice a Mini muzea obrany hranic Dyjákovičky. Ke 
konci roku děti tradičně navštívily zábavní park Bruno. 
Díky dotacím a  sběru papíru od Vás-spoluobčanů se 
podařilo realizovat zmíněné výlety a zakoupit sportov-
ní náčiní pro obohacení schůzek. Dále také „bariéru“ 
a dresy k účasti na závodech.

Činnost jednotky sboru
Minulý článek jsem zakončoval informací o prvním vý-
jezdu roku 2022, nyní bych rád navázal. Jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů Brno-Holásky měla v roce 2022 
21 členů. Co do počtu zásahů se dá říct, že byl loňský 
rok rekordní. Celkem jsme byli vysláni k 47 událostem, 
z  toho bylo 24 požárů, 21  technických pomocí a  dva 
plané poplachy. Pouze v jediném případě se jednotce 
nepodařilo vyjet. Oproti roku 2021 se jedná o  nárůst 
o  27 výjezdů. Statistiku jsme začali tvořit ihned v  no-
vém roce. 1. 1. 2022 byl jednotce vyhlášen poplach už 
v 03:25 a byla vyslána k požáru osobního auta na ulici 
Malínská. Co nám paměť sahá, nikdy jsme nebyli vyslá-
ni k události tak brzy v novém roce.
Forma pomoci spoluobčanům byla skutečně pestrá. 
Využili jsme téměř každého kusu vybavení, které je v na-
šem stavu. Pomohli jsme otevřít zabouchnuté dveře, 
řezali stromy po vichrech, upevňovali mobilní oplocení 
a střešní krytinu s pomocí lezeckých prostředků. Hasili 
požáry travin, keřů, chatek až po velké skladovací haly. 
Pomáhali jsme s evakuací osob ze zakouřených prostor, 
zachraňovali a  vyhledávali osobu ve vodě a asistovali 
Zdravotnické záchranné službě s  transportem pacien-
ta. Likvidovali obtížný hmyz a také jsme využili veškeré 
druhy čerpadel a  průmyslový vysavač po velkých pří-
valových deštích. Provzdušňovali jsme také Holásecká 
jezera.

Čerpání na ul. Kšírova, Jahodová, požár křovin
Jako příklad bych uvedl požár výrobní haly ze dne 
11. 3. 2022 v Modřicích, kam byla naše jednotka vyslána 
v 2. stupni požárního poplachu. Jednalo se o požár vý-
robních zařízení. Po příjezdu na místo jsme provedli od-

stranění překážek a materiálu v okolí haly pro ustavení 
výškové techniky. Dále byla provedena doprava vody. 
Na základnu jsme se vrátili po více než pěti hodinách.
Druhým větším požárem byl ten z 18. 3. 2022. Šlo o po-
žár zahradní chaty o rozměrech cca 5x4 m u  jezer. Po 
příjezdu na místo jsme průzkumem zjistili, že chata 
hoří v plném rozsahu a bylo nataženo hadicové vedení 
2 x B, rozdělovač a  2 x C. Dále bylo místo nasvíceno 
Aku osvětlovacím systémem a osvětlovacím stožárem 
z  CAS. Následně jsme prováděli rozebírání opláštění, 
prohledávání objektu a dohašování.
Na jaře jsme také vypomáhali na Krajském asistenčním 
centru pomoci Ukrajině, kdy jsme byli v 12 hodinových 
směnách součástí distribuce základních potřeb pro pří-
chozí uprchlíky před válečným konfliktem.
Velkým testem fyzické ale také psychické připravenosti 
našich členů byl zásah na biotopu v Chrlicích, kam jsme 
byli vysláni 19. 6. 2022. Operačním střediskem byla na-
hlášena tonoucí osoba, která v době našeho příjezdu 
nebyla vidět na hladině vodní plochy. Ihned po příjez-
du na místo se dva členové naší jednotky vybavili zá-
chrannými vestami a plavali na místo, kde byla osoba 
naposledy viděna dle sdělení svědků na místě události. 
Po vystrojení záchrannými vestami se do záchranných 
prací ve vodě zapojili i další dva členové jednotky. Na 
místě jsme prováděli v  součinnosti s  dalšími jednot-
kami organizované postupné prohledávání dna vodní 
nádrže v místě posledního výskytu tonoucí osoby. Bo-
hužel bez úspěchu bylo po hodině toto „synchronizo-
vané“ potápění ukončeno. Potom byla naše jednotka 
rozhodnutím velitele zásahu odeslána zpět na základ-
nu k dovybavení se záchranným nafukovacím člunem. 
Pro posílení akceschopnosti jednotky byl povolán další 
člen JSDH. Po návratu na místo události jsme zabezpe-
čovali podporu pro potápěče Policie České republiky. 
Osoba byla nalezena v ranních rodinách pomocí sona-
ru z vybavení PČR.

Zásah zámeček
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Září se neslo ve znamení opakovaných požárů v areálu 
zámečku v Brněnských Ivanovicích. Nejdříve 25. 9. 2022 
hořela jedna z budov o půdorysu 20x20, která sloužila 
jako sklad. Obrovský dým na obloze byl vidět již při vý-
jezdu z garáže zbrojnice. Objekt hořel v plném rozsahu, 
došlo k vyhlášení 2. stupně poplachu. Zasahovali jsme 
v  dýchací technice a  z  vnějšku objektu, neboť hrozilo 
jeho zřícení. Po zhruba třech 
hodinách byl požár zlikvi-
dován. Nad ránem jsme 
na místo byli vysláni znovu 
z  důvodu opětovného roz-
hoření části uskladněného 
materiálu poškozeného 
v  předešlém dni. Když už 
jsme si mysleli, že je zde 
veškeré nebezpečí zažeh-
náno, další poplach nás 
vyvedl z omylu. A tak v po-
řadí třetí den jsme znovu 
vyjížděli k  dalšímu požáru 
v areálu zámečku, tentokrát 
na sousední budovu skladu 
o  rozměrech cca 10 x 15 
metrů. Nasadili jsme jeden 
proud, nastavovací žebříky 
a  po uhašení plamenného 
hořením jsme asistovali při 
rozebírání a  prolévání kon-
strukce. Celkem jsme tak na 
zámečku strávili tři dny. Tyto 
zásahy jsme ještě proložili 
jedním rozsáhlým nočním 
požárem uskladněných pa-
let ve Slatině.

Tradici mimořádných událostí v době vánočních svát-
ků jsme ani letos neporušili. Nejdříve nás 26. 12. 2022 
čekal požár plynového vařiče a  rok jsme zakončili 
28. 12. 2022 výjezdem č. 47 k požáru buňky v areálu 
Makra, která byla ohněm zcela zničena. Jednu z tradic 
jsme přece jen přerušili, a to mile rádi. V době loňských 
Vánoc a nového roku jsme nezasahovali u žádné usmr-

cené osoby.
Ve statistice za rok 2021 
jsem uváděl počet litrů 
vody spotřebovaných na 
hašení a  počet lahví se 
vzduchem využitých při zá-
sazích. Letos bych rád uvedl 
jinou zajímavost. Ač se ke 
svěřené technice chováme 
s opatrností a nejlepší mož-
nou péčí, jistě se shodne-
me, že situace, při kterých 
ji využíváme, jsou často sku-
tečně extrémní. Valnou vět-
šinu techniky a vybavení se 
nám podaří vlastními silami 
opravit. Nicméně loni byly 
neopravitelně poškozeny 4 
kusy hadice C, 3 kusy hadi-
ce B, jeden pár zásahových 
rukavic, jeden zásahový ob-
lek a ponorné čerpadlo.
Na druhou stranu se díky 
dotaci od Jihomoravské-
ho kraje podařilo jednotku 
dovybavit o  turbínové čer-
padlo a dvanáct přileb pro 
technické zásahy. Z rozpoč-12 nových přileb

Dětský den městské části
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tu městské části byly zakoupeny 3 hadice D, 4 x C a 2 x 
B. Dále tři zásahové obleky, zásahové rukavice a ruka-
vice pro technické zásahy. U cisternové automobilové 
stříkačky byl v servisu vyměněn píst pro zvedání kabiny. 
Této podpory si skutečně vážíme a děkujeme za ni.

Závěrem chci zmínit problematiku dlouhé prodlevy od 
spuštění závor po projetí vlaku na železničním přejezdu 
v Holáskách v případě, že vlak jede od Chrlic. Rozumím 
kroku zvyšování bezpečnosti v železniční dopravě, jen 
chci uvést, jaké okolnosti mnohdy doprovází jízdu jed-
notky na místo události. Celkem 4x jsme museli vyčká-
vat na průjezd vlaku a ztratili jsme tak cenné minuty na 
cestě pomoci spoluobčanům.

Přejeme Vám klidný, příjemný a úspěšný rok. Doufáme 
a těšíme se na setkání s Vámi na námi pořádaných kul-
turních akcích, nikoliv však při ostrém zásahu.

 
Marek Blažek, velitel družstva JSDH 

Brno-Holásky

Emil Boček - 100 roků
Dne 25. února se dožil 
100 roků tuřanský ro-
dák, armádní generál 
Emil Boček, poslední 
žijící pilot 310. čes-
koslovenské perutě 
v  RAF, nositel Řádu 
Bílého lva I. a  III. třídy, 
dalších 17 vyzname-
nání a  medailí, čest-
ný občan města Brna 
a  čestný předseda 
Československé obce 
legionářské Brno.
O  jeho životě byly 
vydány tyto knihy: 
„Strach jsem si nepři-

pouštěl“ od Jiřího Plachého, „Letci z  Holásek a Tuřan 
ve II. světové válce“ od M. Kopeckého, T. Jambora a V. 
Kolesy, „Nezlomný - o životě letce RAF Emila Bočka“ na 
DVD a  od J. Krumla “O  pomníku prezidenta Edvarda 
Beneše v Brně“, jehož byl iniciátorem.

Jan Kruml za ČSOL

Jaká byla letošní Tříkrálová sbírka 
v Tuřanech?

Sobotní ráno s datem 7. ledna 2023 začínalo jako běž-
né víkendové ráno. Jenže záhy se v  mnoha domác-
nostech rozezněly zvonky u vchodových dveří. Otázku 
„Kdo k nám teď ráno jde?“ zodpověděla z ulice známá 
znějící koleda My tři králové jdeme k vám…
Kolem deváté hodiny se po rozlohou druhé největší 
městské části Brna rozeběhlo patnáct skupinek dobro-
volníků s pokladničkami a drobnými dárečky od Cha-
rity. Většina domácností byla vstřícná a  štědrá, někde 
však koledníci zvonili marně. Lidé rádi přispívali na po-
třebné. Prostě na ty, kteří se dostali do nesnází.
A  kam vybrané peníze poputují? Na speciální koupa-
cí lůžko do Domova pokojného stáří na Kamenné uli-
ci v  Brně, na odbornou zdravotní péči pro pacienty 
v  domácím prostředí, do Domova svaté Markéty pro 
maminky, které s dětmi ztratily střechu nad hlavou, do 
nízkoprahového denního centra, které dává lidem bez 
domova šanci najít cestu z ulice nebo na další aktuál-
ní potřeby, které řeší Charitní záchranná síť. Vám všem, 
kteří jste přispěli, patří velké poděkování od zástupců 
Charity Brno, ale také od koordinátorky Tříkrálové sbír-
ky v Tuřanech, paní Gabriely Kroupové a její pomocni-
ce paní Boženy Küfhaberové.
Ty obě dvě celou akci již v  prosinci 2022 pečlivě při-
pravovaly. Po covidovém provizoriu bylo třeba upravit 
jednotlivé trasy tak, aby byla pokryta co největší plocha 
ulic, ale také tak, aby i malí koledníci „ušli“ při nevyzpy-
tatelném počasí trasu. A pak trasy vytisknout, zkontro-
lovat, zda byla dodržena návaznost ulic. Ale k čemu by 
byly plánky tras, kdyby nebyli vedoucí skupinek a ko-
ledníci? Vše se podařilo. Většina loňských vedoucích 
souhlasila s opětovnou účastí, přihlásili se i noví zájem-
ci. A  když těsně před termínem někteří onemocněli, 
podařilo se sehnat náhradu, třeba i z řad těch, kteří již 
v Tuřanech nebydlí! Prostě je vidět, že máme spoustu 
lidí, kteří mají srdíčko na pravém místě. Stejně jak se na-
šlo dost dobrovolníků, kteří vytvořili skupinky, protože 
sám vedoucí, byť byla jeho totožnost legalizována pří-
slušnou kartičkou, by nebyl na sbírce moc platný. Vše 
dobře dopadlo, a  tak vedoucí i  jejich svěřenci splnili 
svůj úkol nad očekávání dobře. A ke krásnému výsledku 
jistě přispělo i příznivé počasí.
Protože ne všichni občané Tuřan vedoucí skupin či ko-
ledníky znají, rádi vám je představíme:

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Vedoucí skupinek: Vojtěch Brázda, Markéta Brázdová, 
Adéla Čechová, Dominika Dvořáčková, Martina Dvo-
řáčková, Andrea Chloupková, Markéta Jašková, Mária 
Jelínková, Sylva Krčálová, Božena Küfhaberová, Ondřej 
Munclinger, Jiří Protivínský, Květa Urbančíková, Hana 
Vaňková, Iva Vodáková.
Koledníci (již bez abecedního řazení): Martínek Brázda, 
Honzík Brzobohatý, Maty Zapletal, Lucinka a  Honzík 
Vaňkovi, Lukáš a  Julinka Lukavcovi, Andělka, Vendul-
ka a  Kryštůfek Urbančíkovi, Laura a  Kubík Jelínkovi, 
Viki Štěpánková, Dominička Vodáková, Evička Brzo-
bohatá, Stela Nováková, Kubík a  Alenka Küfhaberovi, 
Gábi a Peťa Mlýnkovi, Tomáš Skalník, Lucka Juráková, 
Klárka Tauwinkelová, Lucka Rubinková, Matyáš, Fi-
lip a  Kuba Dvořáčkovi, Jirka Dvořáček, Tomáš a  Petr 
Kopečtí, Soňa a  Sylvie Protivínské, Niky Pavlíčko-
vá, Elenka Procházková, Natálka Hradilová, Verunka 
Chloupková, Deborka Skálová, Anežka a Eliška Krčálo-
vy, Hanička a Tonička Františkovy, Rozárka a Alex Mun-
clingerovy, Denis Čerňavskij, Kristýnka Jašková, Mia 
a Anežka Dvořáčkovy.
A na závěr vám rádi odpovíme na úvodní otázku: Jaká 
byla ta letošní sbírka? Úžasná!
Díky Vaší štědrosti koledníci vybrali částku 123.764 Kč, 
což je skoro o 20 000 Kč víc než vloni. Ještě jednou tisí-
ceré díky za vaši štědrost!

Božena Küfhaberová

Vesna dává textilu šanci na nový život

Ženský vzdělávací spolek Vesna byl od konce 19. století 
hlavním brněnským hybatelem vzdělávání a  emanci-
pace žen. Současná Vesna svým programem navazuje 
na tradici ženské pospolitosti a kreativity a propojuje je 
s moderními přístupy k textilní tvorbě.
Šatník Vesny asi není třeba představovat, v Brně fungu-
je od května 2021. Od začátku letošního roku sídlí na 
Pellicově 2c, otevřeno pro dárce je ve středu, čtvrtek 
a neděli od 10 do 17 hodin. Návštěvníci šatníku se ob-
jednávají na určitou hodinu přes web www.spolekves-
na.cz – mají tak zaručeno, že si vyberou vše potřebné 
v klidu a pohodlí, s laskavou asistencí dobrovolnic.
Sužby šatníku jsou určeny všem, kdo potřebují oblečení, 
obuv nebo vybavení do domácnosti a z nejrůznějších 
důvodů si nemůžou dovolit nákup nových věcí. Dárci 
přinášejí oblečení a obuv pro děti i dospělé, kuchyň-
ské potřeby včetně drobných spotřebičů, kosmetiku, 
drogerii, školní a  sportovní potřeby, knihy a  hračky… 
Zkrátka všechno, co už nevyužijí, ale může z  toho mít 
radost někdo jiný. Vesna si velmi zakládá na principech 
recyklace, re-use a zero waste. Pod těmito moderními 
termíny se ovšem skrývá zapomenutá dovednost na-
šich babiček – pokud možno nic nevyhazovat a všech-
no zužitkovat.

Oblečení, které nevyužijí brněnské rodiny, proto šatník 
nabízí partnerských organizacím, například těm, které 
pečují o  lidi bez domova. Textil, který už není vhod-
ný k nošení, putuje z Pellicovy na Údolní 10. Tam sídlí 
textilní dílna, ve které návštěvnice vyrábějí ze starého 
nové. Ze zbytků metráže, vyřazených ručníků a povle-
čení z kolejí a hotelů, ze starých triček a odstřižků tady 
vznikají trenýrky pro lidi bez domova, ručníčky, žínky, 
koberečky a  polštáře proti průvanu a  další užitečné 
předměty. Dílna je vybavena několika šicími stroji, které 
můžou zájemci využít pro své vlastní tvoření nebo opra-
vy oblečení. Kolem dílny se už za dobu její krátké exis-
tence (od října 2022) shromáždila početná multikulturní 
komunita žen, které rády tvoří a navzájem se obohacují 
příběhy a zkušenostmi. Vzniká tak inspirativní a zároveň 
bezpečné místo, které navazuje na tradiční spolkovou 
a výrobní činnost Vesny.
Vesna vítá všechny nové zájemce, kteří by se chtě-
li do těchto sociálních a  ekologických aktivit zapojit. 
Dobrovolníci najdou skvělé kolegy v  šatníku, v  textil-
ní dílně i při nejrůznějších kulturních a společenských 
událostech.

Podrobnější informace o šatníku, textilní dílně i dobro-
volnictví najdete na www.spolekvesna.cz
Kontakt: Šárka Syslová, 777 551 848,
media@spolekvesna.cz

OSTATNÍ

P ejeme pohodový rok 2023

D kujeme za velkou ú ast  
a podporu na novoro ním oh ostroji.  
Op t 1.1. 2024 na vid nou.
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PRODEJNA KRMIV A CHOVATELSKÝCH POTŘEB

Číslo poukazu:  JUKO634
Platí do 31. 5. 2023 
po předložení tohoto kupónu.

SLEVA
20 %
NA NÁKUP 
V KAMENNÉ 
PRODEJNĚ

U Cihelny 768
Sokolnice 

Po-Pá 8.00–16.00

www.juko-krmiva.cz
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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

SERVIS A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ. Doprava za 1,– Kč!
Žaluzie, rolety. T: 607 558 230, www.zaluzie-kubon.cz

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

tapetování, zednictví,
tel. 606 469 316,

www.maliribrno-hezky.cz

Elektrikář-opravy a nová elektroinstalace, revize. Tel.: 797 676 748

Opravím počítač/seřídím. P. Beller@seznam.cz, tel. 776 187 490



                                                                                     

 

 

 
 

Městská část Brno-Tuřany, Výstavní spolek 
Rozmarýnek a ZŠ Měšťanská 

Vás srdečně zvou na výstavu 

TTAADDYY  JJSSEEMM  DDOOMMAA  
--nnaaššee  oobbccee  ooččiimmaa  dděttíí  

Výstava je přístupná  

v Kulturně společenském centru-   

MUZEU  tuřanské Radnice 

oodd  3300..bbřeezznnaa  ddoo  kkoonnccee  ssrrppnnaa  22002233  

kkaažžddýý  ččttvvrrtteekk    oodd  1111°°°°  ddoo  1188°°°°hh  

 

 

                     


