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Ze starostova šuplíku
Letní vedra jsou již minulostí, děti se vrátily do škol a nastalo období barevného a pestrého podzimu. A pestré jistě
bude i dění v obci a na radnici.
V minulém čísle jsme vás informovali o připravované rekonstrukci kuchyně, jídelny a zázemí v základní škole. Jedná se o rozsáhlý projekt, kdy stavebně zasahujeme do cca 25
místností souvisejících s provozem kuchyně. V době uzávěrky stále probíhaly intenzivní stavební práce, které musí být
dokončeny do konce září. Následně budou upraveny i výdejny jídel v budovách na Požární a Dvorecké, abychom výběr ze dvou jídel mohli nabídnout i těm nejmladším školákům. Mateřská škola na Holásecké se po dlouhé době dočkala kompletní rekonstrukce sociálního zázemí. Časově náročnou akci se podařilo zvládnout i díky vydatnému přispění personálu školky. Ukázku výsledné podoby si můžete prohlédnout na přiložené fotografii.

Mateřská škola Holásecká - rekonstrukce 2017

Pokračujeme také na přípravě realizace kanalizace ve
Dvorskách. V polovině září proběhla jednání s vlastníky nemovitostí a občané byli seznámeni s připravovaným projektem.
Letní kino si letos nenechalo ujít přes tři sta diváků. Technické nedostatky prvního promítání se podařilo odstranit,
pro většinu pátečních večerů nám přálo i krásné letní počasí.
Snad jen poslední projekci, určenou především dětem, mírně pokazil déšť a následné přesunutí na druhý den. Děkuji

Hody ve Dvorskách
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Ochutnávka hmyzích specialit v rámci promítání letního kina na nádvoří
radnice

všem, kteří si atmosféru letního kina nenechali ujít a potvrdili tak, že má smysl podobné kulturní akce v naší obci pořádat. Poděkování také patří panu Dvořákovi za zajištění občerstvení a všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na zajištění provozu letního kina.
Podzim na radnici zpravidla znamená přípravu rozpočtu
na příští rok. Jednou z věcí, na které se chceme více zaměřit
a finančně podpořit, jsou dětská hřiště. Řada herních prvků
není v dobré kondici, jsou zastaralé a nevyhovující. Předpokládám, že uspořádáme besedu s občany a probereme možnosti nové podoby dětských hřišť v naší městské části. Na
podzim by měla konečně proběhnout výstavba dlouho slibovaného workoutového hřiště v Holáskách.
O vzniku pracovní čety pro posílení údržby veřejných
prostor jsem vás informoval v minulém vydání zpravodaje.
V současné době hledáme vhodné zaměstnance. Podrobnosti o výběrovém řízení najdete zde v Listech.
Rád bych se také zmínil, že se podařilo zprovoznit veřejné
toalety v areálu hřbitova. Po dlouhé době tak mohou opět
sloužit občanům.
Radomír Vondra, starosta

INFORMACE Z RADNICE
Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 73. schůzi dne 29. 5. 2017:
- schválila nabídku Ing. Jana Harašty, CSc., na zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na zpevnění ploch a jejich stavebních úprav čtyř
kontejnerových stání v MČ Brno-Tuřany za celkovou cenu
59 895 Kč,
- schválila nabídku RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol.
s r.o. na realizaci veřejné zakázky „Provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Rolencovy“ za cenu 508 200 Kč, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny,
- souhlasila s přístavbou dílny na pozemku ve vlastnictví
společnosti SLB s.r.o.,
- souhlasila s rozsahem investičního záměru „Doplnění chodníku a prodloužení vozovky na ulici Zezulova“ a doporučuje
jeho rozšíření o stavební objekty, zapracované do TEZ z roku
2002 „Odkanalizování objektů Tuřanská 14 až Jubilejní 5“.
Rada na 74. schůzi dne 12. 6. 2017:
- schválila nabídku AV MEDIA, a.s na realizaci veřejné zakázky „Zajištění projekční a ozvučovací techniky letního kina
v roce 2017“ za cenu 99 535 Kč, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny,
- seznámila se s dopisem náměstka primátora, Bc. Matěje
Hollana, který se týká informace o připravovaném Projektu
organizace dopravy na rok 2018 a zpracovala následující požadavky:
1. přetrasovat linku č. 48 závlekem přes Holásky (ulicí Popelovou a Rolencovou),
2. doplnit spoje linky č. 40 v době mimo špičku na 15 až 20
minutový interval,
3. doplnit noční linky MHD o linku s odjezdem od hlavního nádraží v 0:30 hod. v noci před prvním pracovním dnem,
- souhlasila se záměrem provedení stavebních úprav a přístavby k halám H7-H10, v areálu společnosti LEIS, na ulici
Kaštanové za podmínky, že odvod srážkových vod ze zpevněných ploch pro parkovaní a odstavení vozidel bude zajištěn přes odlučovače ropných látek,
- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s dopravním napojením provozoven společností AZP Brno a společnosti WARIDELTA z ulice Petlákovy a trvat na dopravním napojení dle
platného ÚPmB, tj. mimo obytnou část ulice Petlákovy,
- nesouhlasila s přestavbou objektu na bytový dům v křižovatce ulice Podlipné a Holásecké v předložené podobě a požaduje změny projektu:
• v parteru do ulic Podlipná a Šípková neumisťovat otevřená
parkovací stání, zejména do ulice Podlipná orientovat atraktivní městský parter (např. pronajímatelné prostory pro obchody a služby),
• stavební čáru do ulice Holásecká umístit tak, aby jednostranný chodník přiléhající k objektu měl šířku min. 1,5 m.
- schválila nabídku Ing. Jana Patočky na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě, nazvané: „Rekonstrukce ZŠ Měš2

ťanská, rozšíření kuchyně“ za cenu 24 000 Kč,
- schválila uzavření darovacích smluv se společnostmi VERITAS spol. s r.o., Gardentech s.r.o a Ing. Evou Kvardovou na
akci „Slavnosti tuřanského zelí“, která se bude konat dne
16. 9. 2017,
- schválila nabídku Ing. Hany Tupé na výkon TDI akce „Rekonstrukce ZŠ Měšťanská – stavební část“ na částku 82 885 Kč.
Rada na 75. schůzi dne 26. 6. 2017:
- udělila záštitu starosty městské části Brno-Tuřany Knihovně
Jiřího Mahena nad akcí Poprvé do školy – poprvé do knihovny, která se koná od 2. do 8. října 2017,
- schválila uzavření darovacích smluv s Radomírou Pallovou,
Ivanou Kolečkovou, Karlou Dobiášovou a Ing. Miroslavem
Drápelou na akci „Slavnosti tuřanského zelí“,
- souhlasila s nabídkou společnosti PWS Plus s.r.o. na zajištění služby rozesílání SMS za celkovou částku 9 620 Kč měsíčně,
- doporučila Zastupitelstvu souhlasit s návrhem nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně.
Rada na 76. schůzi dne 10. 7. 2017:
- schválila uzavření smlouvy o realizaci reklamy se společností MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., na realizaci reklamy v rámci kulturních akcí MČ Brno-Tuřany konaných v roce 2017 za
částku 20 000 Kč.
Rada na 77. schůzi dne 24. 7. 2017:
- seznámila se s projektovou dokumentací „Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova“ a uložila úřadu připravit zadání
veřejné zakázky na zhotovitele stavby,
- schválila technické řešení rekonstrukce přejezdu trati Brno –
Přerov (ulice Rolencova),
- schválila nabídku H.K.U., spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Oprava účelové komunikace na pozemku p.č. 1085/1,
k.ú. Brněnské Ivanovice, II. část“ za celkovou cenu 712 956 Kč,
- seznámila se s postupem prací na rozšíření školní kuchyně ZŠ
Měšťanská, která právě probíhá a uložila ředitelce školy:
1. zajistit na měsíc září dovoz obědů do budov Požární a Dvorecká z jiné kuchyně pro případ, že by provoz kuchyně v budově Měšťanská nebylo možné zahájit současně se zahájením
nového školního roku;
2. personálně připravit výdej dvou druhů jídel i na budovách
Požární a Dvorecká po dokončení prací na kuchyni Měšťanská.
- schválila uzavření darovací smlouvy s Pekárnou Crocus na
akci „Slavnosti tuřanského zelí“.
Rada na 79. schůzi dne 14. 8. 2017:
- schválila uzavření smlouvy o zajištění realizace uměleckého vystoupení souboru Hradišťan & Jiří Pavlica se společ-
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ností Burda Art s.r.o., za částku 19 360 Kč a návrh smlouvy
o výplatě uměleckých honorářů hudebního tělesa Hradišťan & Jiří Pavlica za částku 63 000 Kč na akci „Slavnosti tuřanského zelí“,
- souhlasila se záměrem využít účelovou komunikaci na p.č.
2172, k.ú. Holásky, pro staveništní dopravu v rámci připravované rekonstrukce VTL plynovodu na trase Velké NěmčiceBrno dle žádosti společnosti GridServices, s.r.o., a to za podmínky, že v případě poškození komunikace bude komunikace uvedena do původního stavu na náklady zhotovitele, přičemž tento stav bude zhotovitelem zachován nejméně po
dobu následujících 5 let, s přihlédnutím k běžnému opotřebení komunikace,
- schválila nabídku společnosti Simost s.r.o., Jižní náměstí 32/15, Brno, na dodávku a montáž přístřešku na zastávku
MHD na ulici Sokolnické, před restaurací U Konvice, ve směru do centra, v ceně 106 736 Kč,
- schválila nabídku H.K.U., spol. s r.o., na realizaci veřejné
zakázky „Oprava účelové komunikace na pozemcích p.č.
1085/1 a 1083, k.ú. Brněnské Ivanovice, II. etapa “ za celkovou cenu 712 956 Kč, a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny.
Zastupitelstvo na 17. schůzi dne 22. 6. 2017:
- nesouhlasilo s návrhem změny organizace tříd od září 2017
z důvodu nedostatečné připravenosti změny, doporučilo ředitelce ZŠ Měšťanská neprovádět změnu organizace tříd od
září 2017, ale podniknout kroky k přípravě změny pro školní rok 2018/2019,
- požádá prostřednictvím města o účelovou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši skutečných výdajů za období
od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 na odbornou přípravu a na uskutečněné zásahy Jednotky sboru dobrovolných hasičů BrnoHolásky mimo územní obvod zřizovatele a bere na vědomí,
že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 19. 10. 2017.

Volby do Parlamentu České republiky
Uskuteční se:
v pátek		
v sobotu

20. října 2017 od 14.00 – 22.00 hodin
21. října 2017 od 8.00 – 14.00 hodin

Volební okrsky MČ Brno-Tuřany
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská 21 - jídelna
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová; Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá; Popelova
41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38 sudá; U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova

1-43,45 do konce,
Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E, 147E,
289E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost : ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická; Pěnkinova; Písníky; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená;
Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná
Okrsek č. 24003, volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,18,
20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská;
Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká; Režná; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková 5-13; Tuřanské nám.; Východní; Tuřany číslo evidenční 58E, 108E,8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost : ÚMČ Tuřanské nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská; Měšťanská sudá;
Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21; Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská
40 – 73; Uhýrkova; Ulice 1. května; Vítězná; Zezulova 44;
Tuřany číslo evidenční 12E, 107E,154E
Okrsek č. 24005, volební místnost : MŠ Zapletalova 67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova
Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň
v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič má povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem České republiky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny před volbami. K dispozici jsou i v den voleb v každé volební místnosti.
Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu, je zapsán, může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb.
O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby:
- žádostí v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
Písemné žádosti o vydání voličského průkazu musí být
příslušnému obecnímu úřadu doručeny nejpozději do
13. října 2017.
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- osobně – v tomto případě není vyžadována
písemná žádost.
Volič s trvalým pobytem v MČ Brno-Tuřany může požádat
ÚMČ Brno-Tuřany (v úřední dny PO, ST; pí. Rosenbergová
tel. 545 128 242) o vydání voličského průkazu nejpozději do
18. října 2017 do 16.00 hod.
Vydání voličského průkazu
Voličský průkaz bude vydáván nejdříve od 5. října 2017,
a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu požádal nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Parlamentu České republiky k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku na území České republiky.
Eva Rosenbergová

Zasílání rozhlasových hlášení formou SMS
Vedení radnice stále hledá možnosti, jakým způsobem
lépe informovat svoje občany. Proto přicházíme s nabídkou zasílání rozhlasových hlášení formou SMS zpráv. Služba je určena především starším občanům, kteří nevyužívají tzv. „chytré telefony“ či jiné moderní technologie. Pro aktivaci služby vyplňte přihlášku a ústřižek zaneste na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany nebo ho zašlete naskenovaný na mail:
rozhlas@turany.cz. Případně službu objednejte telefonicky
na tel.: 545 128 211.
Radomír Vondra, starosta

Hledáme pracovníka údržby
Městská část Brno-Tuřany přijme do pracovního poměru na
dobu neurčitou zaměstnance/zaměstnankyni na pozici pracovník pracovní čety. Pracovní náplní je vykonávání údržbářských prací na majetku, který je ve správě městské části, údržba vymezených ploch veřejné zeleně, komunikací a chodníků
v k.ú. Tuřany a zabezpečení plnění dalších údržbářských prací
a úkolů zadaných vedením samosprávy.
Platová podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě - platová třída 5 (platový tarif od 11.390,– Kč + příplatky dle nařízení vlády), po zapracování průměrná mzda kolem
20.000,– Kč hrubého. V rámci pracovního poměru dále nabízíme 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na ošatné a dovolenou.
Požadujeme střední vzdělání s výučním listem, manuální
zručnost, řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), samostatnost, flexibilitu, týmovou spolupráci a ochotu se dále vzdělávat.
Předpokládaný termín nástupu je leden 2018 na hlavní pracovní poměr.
Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, zašlete e-mailem na adresu hornoch@turany.cz nebo
doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce nejpozději do
15. 10. 2017 (obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník pracovní čety“) na adresu: Úřad městské části Brno-Tuřany,
Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno.
Pro bližší informace se obracejte na pracovníka úřadu,
pana Ing. Tomáše Hornocha, tel. 545 128 241.
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Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu
rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční
úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a
bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu
města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese
www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor >
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2018, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9.2017
do 15.10.2017 a od 1.12.2017 do 15.1.2018. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém
odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost
nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové
adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením
zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku
provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně
vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni
žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také
zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu
6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních
splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru
nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky
oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků
rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s
vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků
výměna plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let
5 let

horní hranice
zápůjčky
350 tis.Kč / RD
450 tis.Kč / BD
350 tis.Kč / RD
450 tis.Kč / BD

5 let

100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

100 tis.Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně
klempířských prvků
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra
oprava ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo
přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI

5 let

100 tis.Kč / BJ

8 let

500 tis.Kč / BJ

5 let

100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

100 tis.Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně
podkladních vrstev

8 let

500 tis.Kč / dům

5 let

150 tis. Kč / BJ

5 let

250 tis.Kč / dům

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)
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Kopie panelu č. 6 ze stálé výstavy o historii Tuřan v Kulturně společenském centru

KULTURA
Partii šachu, sire?

Poprvé do školy, poprvé do knihovny

Protože sousedíme se slavkovským bojištěm, dotklo se
citelně i našich vesnic, když se nadohled psaly světové dějiny. Je známo, že Napoleon velmi dbal na to, aby před bitvou prozkoumal celé bojiště a znalost terénu se mu zde nakonec velmi vyplatila. Na Mohyle míru si můžeme prohlédnout šachový stolek, u něhož měl u nás v Tuřanech sehrát
pár dní před bitvou několik partií se svými maršály. Je vystaven v nové přístavbě památníku, otevřené v roce 2010.
Stolek byl vyroben kolem roku 1770 a jedná se o kvalitní klasicistní stolařskou práci. Pyšní se i listinnou autentikou
z roku 1812, tedy z doby, kdy mohli jeho pravost současníci snadno rozporovat. Podle jejího textu byl stolek v majetku tuřanského občana Jana Sigmunda, který byl tchánem
Jana Marka, rajhradského mlynáře. Jan Sigmund byl pravděpodobně zaměstnancem správy bývalých jezuitských kolejí. U stolku, který zřejmě pochází z jezuitské rezidence, hrály šach i další historické postavy: už 14. června 1777 to byl
například císař Josef II., se kterým se u něj vystřídalo hned
několik spoluhráčů: arcivévoda rakouský Maxmilián, vévoda
sasko-těšínský a generálové Lacy a Laudon.
Údaj o Napoleonově hře s maršály je pravděpodobný,
není vyloučeno, že se v uvedených dnech, 26. a 27. listopadu 1805 v Tuřanech pohyboval, prokazatelná je i přítomnost
maršálů po jeho boku. Také je známo, že byl velkým příznivcem šachu, přestože hráčem byl podle několika dochovaných partií spíše průměrným, což prý ho velmi hnětlo.
Říkáte si, že je vám šachový stolek povědomý? Před pár
lety byl z Muzea Brněnska zapůjčen a vystaven v Tuřanech
ve stálé expozici.
Ilona Protivínská
Zdroj: u autorky

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte
ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
Letos probíhá již 15. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na podporu čtenářství u dětí
prvních tříd.
4. 9.–31. 10. 2017
- Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech
knihovny
- Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře
knihovny
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové
brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.
Jana Kuncová, mluvčí KJM

Výstava 2022 – KAM BRNO (?)
Víme, že je teprve srpen a nikomu z nás se nechce myslet
na sychravý podzim. Ale my vám ho pořádně zpříjemníme!
Na říjen pro vás připravujeme výstavu v Urban centru v Brně
s názvem 2022 – KAM BRNO (?).
Výstava bude zahájena na světový den architektury a potrvá do konce října. Přijďte zjistit, co se skrývá v názvu 2022
od 3. 10. 2017 každý všední den od 10:00 do 12:00 a od 13:00
do 18:00. Výstava bude doprovázena audiovizuálními výstupy KAMu.
Více informací naleznete na webových stránkách a facebookovém profilu Kanceláře architekta města Brna.

Kurzy paměti
Muzeum Brněnska, Památník Mohyla míru.

Popis exponátu: podle některých svědectví sehrál u tohoto stolku 27. listopadu 1805 – tedy v předvečer bitvy u Slavkova - v Tuřanech u Brna šachy císař Napoleon I. se svými maršály Berthierem, Davoutem a Lannesem. (U stolku měl podle pramenů sehrát několik šachových partií, mj. s arcivévodou Maxmiliánem, také císař Josef II., a to v roce 1777).
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Od října 2017 budou opět probíhat kurzy
paměti. Každou středu od 16:30 do 18.30 h
v klubovně ÚMČ.
Zájemci se mohou hlásit na telefonním
čísle: 545 219 099 nebo 737 440 737
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Bartolomějské hody v Holáskách
Konání Bartolomějských hodů v Holáskách bylo vždy pro
velkou část obyvatel pomyslným přelomem roku. Všichni
je prožívali velice intenzivně, ať se jednalo o přípravy, které započaly dlouho před hodovým víkendem, nebo samotné oslavy. V tyto dny se scházely početné rodiny i rodáci, kteří již v Holáskách nežijí. Tento zvyk přetrvává v některých rodinách doposud. Hodová tradice není u některých obyvatel
takto vnímána a někdy se setkáváme s negativními reakcemi. O to více potěší vstřícnost firem a obyvatel naší městské
části, kteří nám jsou nápomocni sponzorskými dary. Bez jejich přispění by se nám tato finančně náročná činnost podařila jen velmi těžko uskutečnit.
Naše poděkování patří následujícím: stárci, Městská část
Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. – kamionová doprava, A1 Reklama, Restaurace FAKO, Klima Lengál – montáž a servis klimatizací, Hraspo spol. s r.o. – technologie pro gastronomii,
Areklama s.r.o., Restaurace COLATRANSPORT, Restaurace
ORLOVNA, Restaurace u Honzáků, Starobrno – Patrik Jurák,
Českomoravský cement, a.s., DOKA, s.r.o. - dopravní značení, Stolařství Jambor, Vinotéka Hadler, Petr Waidhofer – práce podlahářské, Lukáš Waidhofer, Dana a Ladislav Lachovi, SOUDAL – stavební chemie, Tatra servis, Cukrárna Chrlice – Libor Krátký, Marek Blažek, Martin Humpolíček, Marie
Havlátová.
Michal Krátký

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Když se občané Holásek v říjnu 2015 při prezentaci na Orlovně postavili i k 3. návrhu regulačního plánu (RP) jednoznačně odmítavě a přítomný náměstek primátora Mgr. Ander navrhl vypracovat studii zástavby lokality Vinohrad rodinnými domky, mnoho lidí se na tento jeho příslib dívalo skepticky. Tlak na
vypracování studie, která by umožnila porovnat řešení založené převážně na bytových domech s řešením postaveným na rodinných domech, umocnila vlna připomínek občanů, vlastníků
pozemků, občanských sdružení i vedení MČ Brno-Tuřany. Celý
rok 2016 jsme marně čekali na vypořádání těchto připomínek.
Na jaře 2017 se však ledy konečně pohnuly a zpracovatel RP
Ing. arch. Pech z Atelieru ERA při prezentaci na Odboru územního plánování a rozvoje (OÚPR) předložil zástupcům radnice
MČ Tuřany koncepční návrh studie. Vzhledem k faktu, že v návrhu maximálně zohlednil připomínky MČ, dostal autor souhlas
s dopracováním studie až do zhodnocení ekonomických parametrů i proveditelnosti.
Na konci června 2017 proběhla na OÚPRu prezentace dopracované studie a za vše hovoří výrok autora studie, že se
„podařilo vytvořit něco životaschopného“. Návrh zástavby
lokality obsahuje pestrou skladbu cca 75 rodinných domů,
ať už sólo domků, dvojdomků, trojdomků i řadovek s různě
velkými parcelami, a 25 bytů v polyfunkčním bytovém domě
s přízemím vyhrazeným pro účely občanské vybavenosti.
Nechybí ani veřejný parčík s parkovou úpravou a dětským
hřištěm ve střední části lokality. Studie předkládá i návrh etapizace výstavby a zhodnocení nákladů na veřejná prostranství a infrastrukturu, které prokazují životaschopnost návrhu a tudíž i jeho realizovatelnost z pohledu proveditelnosti
i jeho přijatelnost z hlediska ekonomiky.
Na jednání zástupci OÚPRu navrhli vedení MČ Tuřany zvážit místo projednávání RP jiný postup, a to zrušit zpracování
RP, čímž by se studie stala jedinou územně plánovací dokumentací v lokalitě. Na žádost MČ zástupci OÚPRu slíbili zaslat
písemně porovnání obou možných postupů z pohledu jejich
výhod a nevýhod, hrozeb a rizik, případně garance udržení
navrhované koncepce zástavby do budoucna. Do uzávěrky
vydání Listů OÚPR slíbený materiál neposlalo.
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Holásecká jezera
Příprava revitalizace Holáseckých jezer pokračuje. Podrobnosti najdete v článku Martina Chvátala v tomto vydání Listů.

Mají Holásecká jezera šanci?

na vybudování obtokového kanálu podél celých jezer s odhadovanými náklady ve výši 92 miliónů Kč. Právě tyto vysoké
náklady snahy o revitalizaci tímto způsobem zamrazily.
Po roce 2010 se však otázka revitalizace znovu dostává
do větší pozornosti brněnského magistrátu. I současné vedení tuřanské radnice, v intencích svých předvolebních závazků a priorit, aktivně prosazuje kroky k záchraně Holáseckých jezer. Je třeba však vyzdvihnout i zásadní a nezastupitelnou roli tuřanských občanských iniciativ (Spolek Čisté Tuřany, Spolek ochrany životních hodnot v Holáskách) za jimi
vyvíjený tlak na město. Tento společný zájem vedl k rozhodnutí vytvořit zcela novou koncepci projektu bez odtokového kanálu (tzn. podstatně levnější) a zadat zpracování studie
s cílem připravit „nákladově průchodnou“ revitalizaci jezer.
V roce 2012 společnost Atelier Fontes vypracovala studii „Plán revitalizace Holáseckých jezer“ respektující zejména zájmy ochrany přírody, rybářského svazu i zájem obyvatelstva o využití jezer pro klidovou rekreaci, včetně naučné
stezky s drobným mobiliářem. Navrhované řešení rozčlenilo
jezera do tří zón - přírodní zóna (prioritou je nerušená existence přírodních stanovišť bez návštěvníků), rekreační zóna,
(umožněn pohyb návštěvníků v celé ploše zóny, přírodně-rekreační zóna (pohyb návštěvníků umožněn přednostně po
cestách, pobyt návštěvníků soustředěn na vyhrazených místech). Řešení však neuvažovalo s odbahněním, které mělo
být odsunuto na pozdější dobu.
V souvislosti s přípravou revitalizace je třeba vyřešit spoustu technických i organizačně-právních problémů. Nestačí
jen vyčištění jezer od sedimentů či zabránění dalšímu znečišťování jezer z dešťových vod, příp. ze splaškových zdrojů,
ale např. konečně stanovit, kdo je vlastníkem jezer jako vodního díla, byť ležícího na pozemcích města, což dosud není
jasné. K řešení je i problematika „zarybňovacích dekretů“ pro

Holásecká jezera jsou jednou z nemnoha brněnských lokalit, které mají status „Chráněná přírodní památka“, a jsou
od nepaměti možná nejvýraznějším krajinným prvkem naší
městské části (MČ).
Nejstarší pamětníci možná ještě pamatují plavecké závody na Plaveckém jezeře, na konci 60. let jsem se v něm jako
kluk koupával. Od té doby však jezera prošla dlouhým obdobím nedostatečné údržby a postupného zanášení sedimenty nejen z Černovického potoka, ale i z dešťových (občas
i splaškových) vod. Díky tomu je v současnosti z některých
vodních ploch spíše bažina, v níž je více bahna než vody,
hladinu zdobí silná vrstva zelených řas, ze kterých občas vykouknou nafouklá břicha leklých ryb.
V posledních deseti letech jsem zaznamenal několik rozporuplných názorů a snah, u nichž jsem osobně cítil na prvním místě jiné priority, než je ochrana přírodní památky, které se naštěstí neuskutečnily. Patřila sem snaha zařadit Holásecká jezera v rámci aktualizace Územního plánu města Brna
mezi „rekreační parky“ (typu brněnská Riviéra) zaměřené na
poskytování sportovně-rekreační aktivity či povolení výstavby Vitality centra (předpokládající frekventovanou dopravní
i jinou zátěž) přímo v ochranném pásmu jezer. Problematický byl i projekt revitalizace z roku 2007 firmy A.KTI založený

chov ryb na části jezer a jejich přizpůsobení v nových podmínkách, kdy je nutná dohoda s Moravským rybářským svazem. Plán péče o přírodní památku v gesci JMK se po dohodě s JMK naštěstí nemusí aktualizovat.
Díky aktivnímu přístupu a dohody zainteresovaných se na
jaře 2017 podařilo v rámci původního investičního záměru
provést odběr vzorků sedimentů na všech jezerech, včetně
jejich analýzy. Výsledkem byl poměrně překvapivý závěr, že
„sedimenty nespadají do kategorie nebezpečný odpad, ný-

Lokalita U potoka
V případě této lokality jsme nezaznamenali žádnou aktivitu.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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brž jde výhradně o odpad kategorie ostatní“, které po odtěžení lze využít pro uložení na povrchu terénu nebo i na zemědělské půdě. Tzn., nenaplnila se obava, že bahno bude
nutno uložit za vysokých nákladů na skládku toxického odpadu.
Na jednání u náměstka Andera na konci června 2017 byl
za přítomnosti zástupců všech zainteresovaných odborů
Magistrátu, MČ, JMK a Čistých Tuřan dohodnuto, že v rámci revitalizace budou ze všech jezer odtěženy sedimenty a že
vlastní realizace musí (v zájmu udržení stávající flóry a fauny jezer) proběhnout velmi citlivým postupem po etapách.
Mezi jednotlivými etapami bude ponechán čas na regeneraci ekosystémů tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k vymizení některého z přítomného rostlinného či živočišného druhu
a bude zachována jejich kontinuita i hodnota lokality jako
přírodní památky. Pro úspěšnost získání dotace z EU bude
jako podklad projektu v nejbližší době zpracován i posudek
biologického hodnocení lokality.
Z hlediska postupu prací máme k dispozici pouze hrubý
odhad harmonogramu přípravy a vlastní realizace revitalizace:
Období

Krok

2017

v současnosti Brněnské komunikace (pověřeny magistrátem) zajišťují
výběrové řízení na projektanta revitalizace, vypracování dokumentace
k územnímu řízení

1.pol. 2018

aktualizace investičního záměru revitalizace (po zpracování rozpočtových nákladů v projektové dokumentaci), vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení

2.pol. 2018

stavební povolení, podání žádosti o dotace z EU v rámci Operačního
programu Životní prostředí

2019

výběr zhotovitele, zahájení první
etapy revitalizace

od 2020 dále

pokračování dalších etap revitalizace
s tím, že musí být ukončena do roku
2022

kvapen názory a konstruktivním přístupem jeho pracovníků, ať
už pracovníků Odboru vodního a lesního hospodářství, Odboru životního prostředí, Úseku rozvoje města i náměstka primátora M. Andera, což mne naplnilo jistou mírou optimismu.
Rád bych zde ještě ocenil i záslužnou činnost spolku Čisté Tuřany, který se snaží do Holáseckých jezer vnést život, ať už se
jedná o pravidelné organizování uklízecích brigád, exkurzí do
jezer za různými živočichy či výchovně-vzdělávací program
„Staň se vědcem“ určený pro děti, což patří přesně k těm aktivitám, které bychom měli v zájmu budoucnosti jezer i našich dětí
maximálně podporovat.
Domnívám se, že Holásecká jezera mají šanci!
Martin Chvátal

Ohlédnutí za třemi roky aktivit občanů
v Holáseckých jezerech
Od roku 2014 se náš spolek zaměřil na aktivity v přírodní památce Holásecká jezera, která jsou v současné
době právem pod drobnohledem. Rádi bychom se touto
cestou ohlédli za uplynulými přibližně třemi lety, v rámci kterých se mnozí z vás zúčastnili brigád a vzdělávacích
akcí.
Začali jsme v listopadu 2014, kdy jsme poprvé do Holáseckých jezer svolali brigádu s cílem odstraňovat starý zarostlý plot. Tehdy nám počasí nepřálo – velmi pršelo, a tak jsme
akci museli odvolat. V rámci druhé brigády byla půda ještě
zamrzlá, ale nevzdali jsme to a díky týmové spolupráci se podařilo najít systém ve vytrhávání plotu vrostlého do stromů
a popadaného po zemi, ze kterého trčely dráty, a bylo v něm
namotáno nesčetně odpadků. Brigády se konaly po tři zimy
a já bych na tomto místě chtěla poděkovat všem, kteří se
jich účastnili. Nechyběli jak místní, pomohli také přespolní –
lidé ze Slatiny, ze středu Brna, Líšně a dalších městských částí. Chodilo vás opravdu hodně, každý podle svých časových
možností. Díky tomu se podařilo odstranit bez mála 900 m
starého pletiva.
Na jaře v roce 2015 jsme uspořádali velkou uklízecí akci

Revitalizace Holáseckých jezer se stala jedním ze strategických projektů města Brna. Podrobnější informace lze nalézt již
nyní na webu Brna, ale v říjnu mají být zprovozněny zcela nové
webové stránky www.vodavbrne.brno.cz, kde budou podrobnější a aktuální informace o stavu projektu i video pořízeného
dronem nad Holáseckými jezery.
Zúčastnil jsem se v poslední době na brněnském magistrátu
několika jednání ohledně revitalizace a byl jsem příjemně pře11
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u Kašpárkova jezera. Z průzkumu lokality jsme věděli, že se
tam nachází velké množství odpadků, ale sami jsme nad výsledným množstvím byli překvapeni.
V květnu 2015 byla odstartována dvouletá aktivita pořádání exkurzí, kterými provázeli zkušení odborníci – opakovaně
jsme se vydávali pozorovat a poslouchat ptáky, se studentkami přírodovědy na Masarykově univerzitě děti zkoušely lovit
vodní hmyz – naučily se třeba, že beruška je vodní korýš, jak se
chytají vážky a proč je vodní hmyz důležitý. Zajímavé byly také
exkurze za obojživelníky, neboť některé tyto druhy doplácí na
znečištěné prostředí. Na exkurzích často odborníci vysvětlili,
proč se Holásecká jezera nachází v tomto stavu a kdo jste se
exkurzí nemohl zúčastnit, můžete si krátká videa pustit na kanálu www.youtube.com (zadejte si do vyhledávání Čisté Tuřany a videa se vám zobrazí). Další exkurze byly zaměřeny na
rostliny, brouky a další suchozemský hmyz.
V závěru je třeba si připomenout na loňskou srpnovou
akci pro děti v rámci Festivalu na nábřeží, který má za cíl přivést lidi k brněnským řekám. Holásecká jezera jsou pozůstatkem jednoho z ramen řeky Svitavy, a tak jsme se do projektu
také zapojili. S dětmi jsme hráli hry zaměřené na přírodu –
stavěly domek pro hmyz a pro ježka, nebo si zkoušeli, jaké je
to být samotářskou včelkou, nebo jak je těžké stavět hnízdo.
V letošním roce jsme navázali dalšími vzdělávacími aktivitami. Zapojili jsme se do projektu Staň se vědcem, kdy jsme
si s dětmi nejprve nachystali potřebné pomůcky, které jsme
následně použili o týden později přímo v přírodní památce Holásecká jezera. Děti si vyzkoušely měření průhlednosti vody, její teploty a mnoho dalšího. Vzdělávací aktivity budou pokračovat do konce tohoto roku. Prosím, sledujte naše
webové stránky, kde se dozvíte více informací (www.cisteturany.cz). Na tomto místně bychom chtěli poděkovat vedení
městské části za možnost půjčit si prostory na radnici a dále
také Nadaci Veronica za finanční dary na tyto aktivity.
Jak jsem již uvedla výše, díky diskusím s odborníky a analýzám sedimentů a vody a díky pozornosti občanů, v dnešní době máme větší množství informací k tomu, abychom
mohli hodnotit stav Holáseckých jezer.
Občané se na nás velmi často obrací s dotazy, kdy se s Holáseckými jezery konečně něco udělá, kdy se vybagruje bahno. Je to záležitost velice problematická a není jednoduché
ji zodpovědět v jednom krátkém článku. Mnozí se domnívají, že kvalita vody se rok od roku zhoršuje a že neustále někdo do Holáseckých jezer vypouští. Pokusím se alespoň část
toho, co se děje ve vodním prostředí, vysvětlit. Ve vodním
prostředí probíhají přirozené procesy (okysličování, odkysličování, tvorba a usazování látek různého původu aj.). V případě, že je tento proces narušen tím, že jedna ze složek převládá, pak dochází k problému. V naší přírodní památce se
tak stalo a může za to několik faktorů a jedním z nich je i člověk. V prvé řadě bych chtěla podotknout, že opad listí do
vodní hladiny a následné usazování není v přirozeném prostředí takovým problémem. V Holáseckých jezerech postupem let dochází k přirozenému a přírodnímu procesu, kterému se říká zazemňování (odborníci procesu postupné
přeměny říkají sukcese). Zazemňování může nastat několi12

ka způsoby. Každý vodní tok sebou nese plaveniny (jedná
se o malé částice písku, zeminy, kamenů a dalšího materiálu). Při zpomalení průtoku se vlivem gravitace plaveniny usazují. Usazují se logicky nejvíce tam, kde není sklon toku příliš prudký. Kde se plaveniny berou? Jsou důsledkem vodní
eroze. Jsou to částice, které jsou například za dešťů smývány z polí, nebo při povodních to mohou být kusy utrhnutých břehů vodního koryta apod. Jedná se o přirozený proces. Krom plavenin se vlivem vodní eroze z polí dostávají do
vody také různé prvky, jako je dusík, draslík, fosfor – jedná se
o prvky z běžných hnojiv, které se využívají v zemědělství, na
zahrádkách, ale i třeba v pracích prášcích. Rozbory sedimentů a vody v Holáseckých jezerech prokázaly, že se v nich nachází obrovské množství fosforu (V České republice činí průměrná hodnota fosforu okolo 90 mg/kg v sušině. Z chemické analýzy vyplynulo, že v sedimentu jezer je obsah fosforu
6 – 9 x vyšší, tj. přibližně 600 – 800 mg/kg).
Pokud se ale vrátím k sedimentům (tedy bahnu), za ty roky
postupného zanášení, ať již materiálem doplaveným výše
po toku, nebo postupným zavážením bioodpadem ze zahrad, nebo spadem listí, nebo poslední dobou i vlivem ukládání odumřelého okřehku, se jezera dostala do situace, že
při rychlosti těchto procesů by se jezera zazemnila úplně do
cirka 20 let. Z Holáseckých jezer by se stal jeden velký mokřad z vlhkým prostředím, kdy by jednotlivá jezera byla postupně narůstána keři a stromy. Opět je třeba říci, že se jedná
o naprosto přirozený proces, alespoň z pohledu přírody. Je
tedy otázkou na nás, na člověka, jaký má být cílový stav Holáseckých jezer? Podle odpovědi na tuto otázku bude třeba
učinit určitá opatření.
Pokud si řekneme, že chceme pro živočichy a rostliny a pro
naši potěchu ponechat jezera tak, aby v nich bylo opět více
vody, než bahna, bude třeba sedimenty vytěžit. Pro představu, hloubka Roučkova jezera činí místně až 3 m. V současné
době tuto hloubku zaujímají přibližně 2 m sedimentů a 1 m
vody. Sediment bude třeba odtěžit, ale bude to třeba učinit
tak, aby došlo co k nejmenšímu zásahu do živočichů a rostlin vyskytujících se v jezerech.
Ráda bych se ještě vrátila ke kvalitě vody. Z chemických
analýz vyplynulo, že se ve vodě nachází například Eschcerichia coli a další enterokoky a koliformní bakterie. Tyto se
přirozeně vyskytují v odpadních vodách. Z analýz nelze dovodit, kdy došlo k vypouštění odpadních vod do Holáseckých jezer. Každopádně se tak dělo historicky, neboť tito zástupci se nachází v různých vrstvách sedimentu.
Dalším problémem je nedostatek vody (obecně srážek),
který jak v letních tak zimních měsících sužuje nás všechny.
Voda v Holáseckých jezerech tak stagnuje a nemá možnost
se měnit a okysličovat.
Pokud shrnu výše uvedené, při skutečnosti, že se v jezerech nachází velké množství sedimentu obsahujícího obrovský podíl živin (fosforu) a malé množství vody, dochází k narušení přírodních procesů. Z analýz vyplynulo, že v některých z jezer se nachází téměř bezkyslíkaté prostředí. A to je
zásadní problém. Bez kyslíku není života. V podstatě se dá
napsat, že i pokud by od nynější doby do Holáseckých jezer
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nepřitekla žádná znečištěná voda, příroda by v jezerech čistou vodu sama nevyprodukovala.
Na jaře, kdy začnou stoupat teploty, začnou se jezera potahovat okřehkem. V posledních letech jsou „porosty“ okřehků enormní. To je dáno právě těmi živinami. Dalo by se říci,
že čím bude živin více, tím bude více okřehku. Během léta
se hladiny vody dokonale zatáhnou zeleným okřehkem, který na podzim vlivem mrazů odumře. Několikacentimetrové
vrstvy okřehku tak padají ke dnu a přeměňují se opět v živiny, které dotují prostředí další rok. Díky souvislé vrstvě
okřehku do vodního prostředí nepronikají ani sluneční paprsky. Dole pod okřehkem dochází k hnití a tlení, které produkuje různé zapáchající plyny, a ty následně probublávají
vodním sloupcem. Tento proces se každoročně opakuje. Zápach tedy budeme cítit jak v zimě, tak v letním období, a to
do doby, dokud se nevytěží alespoň část sedimentů, pokud
nebude prostředí prokysličováno a dokud bude obsahovat
obrovské množství živin.
V závěru se dostávám k tomu, že už dlouhá léta všichni
víme, že je třeba Holásecká jezera vybagrovat. Před tím, než
to však uděláme, je třeba velmi dopodrobna prozkoumat,
co za živočichy a rostliny v Holáseckých jezerech žijí a rostou a s ohledem na jejich výskyt plánovat odbahnění. Velmi nás překvapila informace, že jedna naše kolegyně při výzkumu zaměřeném na obojživelníky narazila na rosničku.
Druh, o kterém jsme se domnívali, že se už po dlouhá desetiletí v jezerech nenachází. V současné době tak bude probíhat roční biomonitoring, jehož závěrem budou doporučení,
jak postupovat při těžbě sedimentu tak, abychom se i do budoucna měli v jezerech na co dívat.
Za spolek Čisté Tuřany
Hana Kašpaříková

I ti nejmenší se pravidelně schází na
„Orlecu“
„Kousek od centra Brna, přesto jako na vesnici. Žádné paneláky, hlavně rodinné domy a lidé, kteří se na ulici navzájem zdraví. To byl důvod, proč jsme si před čtyřmi lety vybrali Tuřany za svůj nový domov. To jsme ale ještě netušili, co

Pravidelné horolezení

všechno se tu nabízí za aktivity. Hlavně pro děti. Maškarní,
Den dětí, společné dětské výlety a pravidelná cvičení a dílničky,“ říká Lucie Rozmánková, která se se svým dvouletým
synem Milošem v Tuřanech rozhodně nenudí.
Většinu akcí pro děti pořádá Rodinné centrum Tuřánek. To
v současné chvíli vede pedagožka a matka dvou dětí Zdena
Brzobohatá. „Kromě nárazových akcí, jako je třeba Mikuláš,
nabízíme těm nejmladším pravidelně cvičení, výtvarné dílničky a jednou za dva měsíce chodíme na horolezeckou stěnu,“ vyjmenovává Brzobohatá.
Nejvíc dětí s rodiči se schází právě na úterním cvičení. Program je pestrý. Nejprve se děti za doprovodu básniček protáhnou od hlavy až po paty, pak si společně zaskáčou třeba
na trampolíně, nebo se zhoupnou na kruzích a na závěr se
zklidní při vyprávění pohádky. „Cvičení je pro batolata, tedy
děti, které už umí chodit. Snažíme se v něm rozvíjet jemnou,
ale i hrubou motoriku nebo rovnováhu. Rodiče se předem
nemusí nahlašovat. Kdo v úterý přijde do tělocvičny na Orlovně, dá si do těla,“ popisuje s úsměvem Brzobohatá.
Dílničky jsou zase jednou za čtrnáct dní v areálu kostela
v malé budově, které se říká Domeček. Jsou vždy orientované na aktuální období. Třeba na Velikonoce vyrábějí děti ozdoby z hlíny, nezapomíná se ale ani na Den matek nebo čarodějnice. Veškerý program je na facebookových stránkách
Tuřánek rodinné centrum. „Dřív tady byl třeba i kroužek angličtiny pro maminky, klub pro miminka, příprava dětí na školu, tzv. nulťáček. Kdyby se našel někdo, kdo by chtěl vést nějaký takový kroužek, pomoc velmi uvítám,“ prosí Brzobohatá. Ta letos také zorganizovala výlet rodin na pětikilometro-

Výlet na stezku bosou nohou ve Valticích
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vou bosou stezku nad Valticemi. „Jelo okolo 50 dětí s rodiči
nebo prarodiči. Autobus jsem zaplatila z peněz, které jsme
našetřili během roku. Za ně platím ještě nájem prostor a nakupuju nové hračky nebo cvičební pomůcky,“ uzavírá Zdena Brzobohatá, která na příští rok plánuje víc podobných výletů.
Cvičení s dětmi:		
			
Výtvarné dílničky:
			

úterý od 9,30 h na Orlovně,
cena: 40 Kč
každá lichá středa od 16 h na
Domečku, cena: 50 Kč

Kontakt v případě dalších dotazů:
Zdena Brzobohatá tel.: 777 296 217
Iva Vodáková

Dvorské hody
1. zářijovou sobotu, druhého dne měsíce září, se v městské části Brno-Dvorska konaly hody. Hody patří k tradičním
svátkům snad každé moravské vesnice, kdy je tento den vnímán jako oslava hojnosti a veselí. Téměř ve všech rodinách
začal tento výjimečný den bohatě prostřeným stolem při sobotním obědu. Mezitím již od rána na dostihovém závodišti probíhaly poslední přípravy na večerní zábavu, kde se dozdoboval taneční parket a sváteční stoly. Stejně tak se zdobila i krojovaná chasa a chystala se na průvod vesnicí, který začal přesně dvě hodiny po poledni. Celá velká sláva vypukla
předáním tzv. práva hlavnímu stárkovi - Ondrovi Kadaňkovi,
kterému byla po boku hlavní stárka Anička Danielová. Dvorským přijeli na pomoc krojovaní z blízkého okolí – Modřic,
Tuřan, ale i Komína či Vinohrad, a tak by se dalo říci, že Dvorské hody byly takovou sousedskou akcí. Poté se všichni stárci a stárky, kterých se sešlo celkem 10 párů, vydali zvát dům
od domu zpěvem a tancem za doprovodu slovácké dechové
hudby Galánky. Mezi hodovými písněmi zazněly například:
Čerešničky, Peřina má čtyři rožky, Jaké je to hezké, Břeclavská kasárna a jiné hitovky.
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Velkým, téměř divadelním, představením byla půlnoční
show, kdy hostům krojovaní zatančili na moderní hudbu tanec, připomínající tradiční irský. Taneční vystoupení to bylo
více než zajímavé a diváci si tak vytleskali opakování. Poté
následovala napínavá tombola o více či méně hodnotné
ceny. Tou méně hodnotnou by se někomu mohla jevit fůra
hnoje, ale vášnivého pěstitele jahod zajisté potěšila. Hlavní
cenou pak byl vykrmený pašík Bobeš.
Hodová zábava končila za ranního kuropění s příjezdem
prvního ranního autobusu. Velký dík a obdiv patří našim
„mlaďochům“, kteří všechny několikaměsíční přípravy a samotný Velký večer zvládli na jedničku. A k ránu jim zajisté spadl velký kámen ze srdce, že všechno dobře dopadlo
a hody slavily mezi lidmi úspěch. Klobouk dolů a příští rok se
těšíme zase na viděnou.
Rádi bychom také poděkovali našim sponzorům, kterými
byli: Michal Černý, Jara Žvak, Antonín Tůma, Libor Michalec,
Antonín Hrdlička, Pavel Matula, Marek Kratochvíl, Zlatnictví
Kratochvíl, Josef Drda, Milan Novák, TJ Brno Dvorska, Petr Císař, Martin Pernes, Michal Kráčmar, paní Císařová s paní Dobrovolnou, které nám uklidily kapličku.
Gabriela Škodová
Foto: Tereza Bartoníková

9
ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

6. - 7. 10. 2017

7:30-10:30 příjem agapornisů
odpoledne bodování

9:00-15:00 otevřeno pro veřejnost

Kateři

Dne 18. 11. 2017 od
vín, konané pod zá
Vondry. Tato tradi
předních moravsk
Atmosféru zpříjemn

Kateřinská přehlídk
přijďte ochutnat…

Kateřinská přehlídka vín
Sokolovna Brno Tuřany
Sobota 18. 11. 2017 v 13:00
Dne 18. 11. 2017 od 13 hodin se koná již 18. ročník Kateřinské přehlídky
vín, konané pod záštitou starosty MČ Brno – Tuřany pana Radomíra
Vondry. Tato tradiční vinařská akce bude opět spojená s prezentací
předních moravských vinařství s volnou degustací jejich vín.
Atmosféru zpříjemní cimbálová muzika Mládí z Čejče.
Kateřinská přehlídka vín je oslavou nejen vína, ale i lidí, kteří jej vyrábí,
přijďte ochutnat…
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SPORT
Tenisový klub Tuřany v létě 2017

Tělovýchovná jednota Holásky, z.s.

Letní sezona na kurtech TK Tuřany přináší do areálu na ulici Karkulínova pravidelnou dávku emocí v podobě pořádání
oficiálních turnajů pod hlavičkou Českého tenisového svazu.
Turnajové léto odstartovalo klání staršího žactva, k němuž se
sešlo 14 chlapců a stejný počet dívek. Turnajem bez porážky
prošel Matyáš Zavadil reprezentující brněnské ŽLTC a dívčí
titul patří Terce Slováčkové z oddílu TK TILIA. O týden později
jsme přivítali klání dorostu a co do počtu i kvality už byl turnaj výrazně lépe obsazen. Mezi 20 startujícími chlapci dominoval zástupce TK AGROFERT Prostějov, teprve 13-letý Matyáš Alan, který ve svém ročníku patří k naprosté republikové
špičce. Turnaj 22 dívek bez zaváhání ovládla letovická Veronika Lebišová, která již letos mimo jiné úspěchy slavila stříbrnou medaili na jihomoravském přeboru žen. Nejvíce účastníků, 24, se utkalo na turnaji mladších žáků. V turnaji plném
napínavých zápasů dokázal triumfovat Lukáš Kuřitka z klubu SK JC Sport Opava. Dívčí část turnaje čítala pouhých 12
účastnic, mezi kterými se dokázala postupem do semifinále prosadit i naše mladinká Eliška Nerudová. Zde už ale nestačila na výborně hrající pozdější celkovou vítězku Pauline
Grail z Francie.
Zářijový měsíc nám orámují ještě turnaje dospělých.
V prvním víkendu devátého měsíce hostíme klasický turnaj
mužů a žen, v posledním víkendu pak přivítáme oblíbený
turnaj deblů a mixů. Je mi ctí připomenout, že všichni semifinalisté a finalisté všech našich turnajů získávají již po několik sezon originální medaile sestavené ze skla, keramického
loga tuřanského tenisu a kovových odlitků. Tímto bych rád
poděkoval paní Markétě Bláhové za tvorbu keramické části
a zejména pak panu Jiřímu Jochmanovi za jemnou až chirurgickou práci při kompletaci celých medailí.
Kromě pořadatelské činnosti je mou milou povinností po
vydařené sezoně v soutěžích družstev pochválit také všechny, kteří náš oddíl reprezentují na turnajích jednotlivců po
celé jižní Moravě. Vláďa Nerud a Lukáš Rauš sbírají první zkušenosti na turnajích dorostenců, stejně jako Eliška Nerudová,
Davča Biječek a Vláďa Mužík v kategorii mladšího žactva. Velkou radost nám letos dělá i ostřílený matador Marek Lang,
který na srpnovém turnaji mužů v Bílovicích nad Svitavou
dokázal vybojovat semifinálovou účast ve dvouhře! Všem srdečně gratulujeme a přejeme plno dalších úspěchů!
Velice významnou akcí, která členy našeho klubu ještě
čeká v měsíci září, je pravidelný a oblíbený turnaj rodinných
dvojic, spojený se slavnostním ukončením letní sezony 2017.
V neděli 24. 9. odpoledne jsou všichni členové srdečně zváni
do našeho milého areálu, kde na ně kromě lítých bojů s raketou v ruce bude čekat i zasloužené tekuté a grilované občerstvení a hlavně dobrá zábava, spojená i s oceněním nejlepších reprezentantů klubu v letošní sezoně.

Všechny vás zdravíme po ukončení krásných, hlavně horkých dnů prázdnin a dovolených. Věříme, že jste se zrekreovali a nabrali nového elánu a sil do nastávající sportovní
a společenské sezony.
Na Orlovně se v uplynulém období podařilo provést několik věších oprav, jak na vlastní budově, tak i v naší sauně a na
kurtech. V sauně, která začne v úterý 3. 10. 2017, čeká saunující se veřejnost několik, věříme že dobrých úprav. To ale
ukáže nová sezóna. Dál zůstává ve funkci saunařky paní Ilona Struhařová, tel. 606 100 877, u které se můžete domluvit
na termíny návštěv a pobytů. Ženy se saunují v úterý a čtvrtek a muži – ve středu a pátek. Všechny zveme – jde o dobrý relax a odpočinek.
Nyní ke sportovní činnosti. Po mnoho úspěšných let ve
cvičení s ženami a věřte, že úspěšná tato cvičení byla, odchází dlouholetá cvičitelka, paní doktorka Bohunka Rothová. Velice nás to mrzí a bude nám chybět, byla také dlouholetou členkou výboru TJ Holásky, ale život jde dál a my jí všichni děkujeme za její činnost a vedení cvičení a za její obětavost pro kolektiv. Děkujeme a věříme, že se dál budeme vídat a setkávat.
Tím jsme ale naznačili, že termín pondělí navečer je volný
a rádi uvítáme zájemce o cvičení v tuto dobu. Obracejte se
na pana Vladíka, tel. 774 578 588.
Ostatní cvičení – rodiče s dětmi, kulturistika, stolní tenis
a tenis budou dále probíhat dle domluvených termínů a časového rozvrhu.
Také naše restaurace se o vás ráda postará a splní vám
vaše přání. Třeba různé zábavy, posezení, oslavy výročí, školení atd. - prostě stačí se jen domluvit!
Nyní musíme dát slovo našemu nestorovi panu Klimešovi,
léta se stará o stolní tenisty, sám aktivně hraje a zkrátka bez
něho to jaksi nejde.
Stolním tenistům začíná nová sezona 2017 – 2018 již v polovině září. V úspěšné minulé sezoně, kdy nám postoupily čtyři družstva do vyšších soutěží, a to B, E, F a G, to bude
již těžší. Do soutěží máme přihlášeno sedm družstev a žáky.
Družstvo H jsme zrušili pro nedostatek hráčů. Do družstva A,
hrajícího ve třetí lize, k nám přestoupil z TJ Hustopeče kvalitní hráč Pavel Hort. Původní jeho mateřský oddíl byla Moravská Slávie Brno, kde získal nejlepší výkonnost a zkušenosti.
V žebříčku je před našimi nejlepšími hráči a měl by být velká
posila. S pěti dobrými hráči může naše A družstvo ve III.lize
pomýšlet na přední umístění. Družstvo A začíná třemi zápasy venku a první zápasy doma – hrají 14. 10. 2017 v 15,00 h,
proti Havlíčkovu Brodu a druhé utkání je 15. 10. 2017 v 10,00
hod. proti Žďáru nad Sázavou. Naše B-družstvo v KS I. začíná doma 16. 9. 2017 v 17,30 hod. proti Slatině a C družstvo
v KS II. doma také 16. 9. 2017, ale již v 13,30 hod. proti Kuřimi
B. Kdo máte zájem, přijďte povzbudit a podívat se na zajímavá utkání. Ještě krátká zmínka o našich žácích, přihlášeno je
8 dětí a věříme pánům Pospíšilovi a Škvařilovi, že budou brzy
naší oporou a náhradníky.
Jinak velký vděk a uznání všech stolních tenistů a cvičenců patří šefovi celé TJ Holásky, z.s. Mirkovi Vladíkovi, který za-

Za TK Tuřany Michal Meluzín
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jistil v sále výměnu všech oken s větráním a také dveří. Budova tím získala pěkný vzhled a i při velkých vedrech bylo
uvnitř příjemné klima. Uznání i jeho manželce, která má také
s těmito opravami na budově nemalé zásluhy a starosti.
Věříme, že nastávající sezóna stolních tenistů, ale i všech

dalších cvičících, bude úspěšná a těšíme se na vaši účast ať
při cvičení, společenských akcích či při saunování, tak při návštěvě naší restaurace Orlovna.
Těšíme se na vás.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

OSTATNÍ
Odhalení pamětní desky Mojmíru
Povolnému
Prof. JUDr. Mojmír Povolný, Dr.h.c. patří mezi významné osobnosti pocházející z prosté venkovské sokolské rodiny, který se svým nadáním, pílí a houževnatostí vypracoval
k profesorskému stolci na univerzitách v Chicagu a Appletonu, ale také k vůdčí funkci našeho politického exilu: stal
se předsedou Rady svobodného Československa v USA. Po
roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy demokratických poměrů ve své původní vlasti; stal se členem poradního sboru prezidenta Václava Havla; byl iniciátorem založení Mezinárodního politologického ústavu na Masarykově univerzitě a Centra pro exilová studia na Univerzitě Palackého.
V roce 1992 vedl misi Rady s cílem přesvědčit tehdejší politiky o nutnosti zachování jednotného Československa - neúspěšně. Účastnil se také řady odborných konferencí, a společenských akcí - jako bylo odhalení pomníků T. G. Masaryka a Edvarda Beneše v Brně, vyhlášení Vesnice roku 1995 ČR
v Telnici, a zasedání Duchovních parlamentů při Čs. kulturním časopisu MOSTY. V roce 1992 mu Masarykova univerzita
udělila ocenění Doctor honoris causa, v roce 1995 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád T. G. Masaryka.
Jeho rodná obec Měnín mu v roce 2011 udělila Čestné občanství a dne 6. července 2017 na budově Základní školy odhalila pamětní desku. Při slavnosti byla oceněna nejen jeho
rozsáhlá odborná a politická činnost, ale také význam dlouholetého zápasu Rady svobodného Československa, tohoto
vrcholného politického orgánu naší emigrace, zasazujícího
se za svobodu a samostatnost Československa.

Slavnost byla zahájena hymnami Československou a Spojených států. Po přivítání starostou Mgr. Daliborem Goldem
promluvili: prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., ředitel Centra pro exilová studia na Univerzitě Palackého, Olomouc, Mgr. Zdeněk
Hazdra, PhD., ředitel významného Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha, doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.,
proděkan Právnické fakulty MU, prof. PhDr. Jan Holzer, PhD.,
z katedry politologie Fakulty sociálních studií MU. Vzácnými
hosty byli Doc. PhDr. Martin Bútora, současný poradce prezidenta Slovenské republiky a paní PhDr. Zora Bútorová, z Inštitútu pre verejné otázky, Bratislava. Účast těchto hostí dala
slavnosti česko – slovenský rozměr a význam.
Autorem pamětní desky je akademický sochař Nikos Armutidis. Desku odhalovala neteř pana profesora MUDr. Olga
Lerchová a starosta Měnína Mgr. Dalibor Gold. Čestnou stráž
držela v sokolském kroji paní Eva Kořalníková a místní hasiči.
O svém životním zápase vypráví Mojmír Povolný ve své knize
„Moje cesta dvacátým stoletím“, vydané v roce 2001. V roce
2007 vydal knihu „Zápas o lidská práva, Rada svobodného
Československa a helsinský proces 1975 – 1989“.
Mojmír Povolný vykonal ve svém životě rozsáhlé a významné dílo. Pamětní deska na budově Základní školy je
bude trvale připomínat.
Jan Kruml, iniciátor pamětní desky

Manželé Bútorovi, Jan Kruml
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Život na sběrném středisku očima obsluhy
V Tuřanech mají občané města Brna k dispozici dvě sběrná střediska odpadu. Jsou na ulici Malínská a Sladovnická.
Obě sběrná střediska jsme navštívili, abychom zjistili, jestli
na nich všechno klape, jak má.
Malínská má otevřeno šest dní v týdnu, v pondělí od 14
do 18 hodin, úterý až pátek od 9 do 18 hodin s přestávkou
mezi 13 a 14 hodinou a v sobotu od 8 do 12 hodin. Středisko se nachází v polích, a proto naší první otázkou bylo, jestli tady nemají problém s krádežemi. „Ale kdepak, máme tady
čtyři kamery a zloděje tady nemáme, kamery je pohlídají,“
kasá se pan Vladimír, obsluha sběrného střediska, a doplňuje, že díky kamerám si nikdo nedovolí nechat odpad pohozený před branou, což se často na sběrných střediscích stává. Občas ale na svém pracovišti zažívá i nepříjemné chvilky.
„Jednou mi sem dovezli lednici plnou zkaženého jídla, umíte si představit, že to dvakrát nevonělo. Všechno jsem musel vytáhnout a vyčistit, to se nedá nic dělat. Jindy mi zas dovezli umyvadlo zabalené do papíru nebo mi hodili zamaskovanou suť do kontejneru na bio,“ posteskne si pan Vladimír. Toto středisko kdysi odebíralo i suť, ale déle než tři roky
už tento odpad nepřijímá. Lidé to však mají pořád ještě zažité a opakovaně se na to odvolávají. „Když máte suť, odvezte ji na Sladovnickou, tam ji odebírají, kilo stojí 1,20 Kč“, radí
pan Vladimír a jedním dechem dodává, že tam můžete odevzdat i pneumatiky. V průběhu rozhovoru přijelo auto s vozíkem plným stavební suti zamaskované papírovými pytli od
malty a igelitem. „A teď se dívejte, přijeli živnostníci, budou
to na mě zkoušet,“ říká pan Vladimír. Jde k autu a jednomu
z posádky vysvětluje, že odpad od živnostníků nebereme,
ten musí na sběrný dvůr pro živnostníky - Líšeňskou 35. Po
krátkém vysvětlování auto i s plným vozíkem odjíždí.
Sběrné středisko Sladovnická má otevřeno od úterý do
soboty, vždy od 9 až 13 a 14 až 18 hodin. „Jsem pedant, lidé
to o mě ví,“ říká nám hned při příchodu pan Michael, obsluha
sběrného střediska. „Nevím, zda jsem vhodný vzorek pro rozhovor, u nás totiž všechno klape jak má,“ dodává. Na středisku má pořádek a prý nemá, na co by si stěžoval. My jsme však
nepřijeli poslouchat stížnosti, ale podívat se, jak se mu tady
pracuje. „Pracuji tady 6 let a s místními lidmi jsme si postupně vytvořili svůj systém vzájemné spolupráce a tolerance.
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Společně jsme si nastavili pravidla a také je dodržujeme. Je
to o důvěře z obou stran,“ hodnotí svou práci Michael. Když
tady začínal, byl neustále odpad naházený před branou, vykradené kontejnery, rozstříhané ploty. Teď když někdo nechá odpad před branou, tak se staví a řekne mu to. Zloději už
k nim prý nechodí.
Martin Drozd, SAKO Brno

INZERCE

MALBY 14 Kč/m2 / NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus
NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, TAPETOVÁNÍ aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA 250 Kč
Tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz
Hledáme paní na hlídání seniora.
Lokalita Brno-Tuřany. Informace tel. 731 488 836
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TUŘANSKÝ
HODE
2017
Tuřanský hode,
jak decky
bévale třetí
neďelo řínovó
14. října 2017
-16.října 2017
na sokolovně

hraje Tuřanská Večerka

T.J. Sokol Brno-Tuřany
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Stréčko ha tetičko,

Sobota 14.10.
dopoledne zvaní
občanů

tuřanská chasa Vás
pozdravuje ha skazuje
20:00 taneční zábava
Vám, habeste se za ňo
nesteďele ha přišle na
Neděle 15.10.
jejich hode, na kteréch
14:00 požehnání v
se bode tancuvat v
kostele
soboto večír na
sokolovňi. V neďelo
14:30 průvod - za
hneť po poledňo se
příznivého počasí
pude vot sokolovně
lendler a šotyška v
průvod a bode se
parku na Tuřanském
tancuvat v parku a pak
náměstí
na sokolovňi. V ponďeli
poté odpolední zábava s
bodó mět vo sídmé
ukázkou Moravské
večír právo baby.
besedy a vystoupením
Juš dneska se ťešijo
dětí
tuřanščí stárci ha
Pondělí 16.10.
stárke ha babe.
19:00 babské hody

