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Ze starostova šuplíku
Vážení spoluobčané, krásné léto uplynulo 
jako voda, děti se vrátily do školních lavic a po 
odpočinku na dovolené jsme se i my opět vrá-
tili naplno k práci.
O  prázdninách byla úspěšně dokončena 
rekonstrukce střechy kaple v  Brněnských 
Ivanovicích. Počítali jsme, že provedeme 
i  rekonstrukci Napoleonských schodů, které 
vedou ke kapli. Bohužel se nám však nepoda-
řilo vysoutěžit realizační firmu a rekonstrukce 
schodů se tak překládá na příští rok.
V srpnu bylo dokončeno nové hřiště při ulici 
Moravská, které si hned našlo obrovskou pří-
zeň z řad dětí a rodičů. V tuto chvíli již naplno 
připravujeme podklady pro rekonstrukci hři-
ště při ulici Malinská a po plánované besedě 
s občany i hřiště ve Dvorskách.

Dále postupují i práce na revitalizaci Holásec-
kých jezer. V současné době probíhají jednání 
s  vlastníky pozemků, kterých se revitalizace 
dotkne a  od kterých potřebujeme souhlas 
s plánovanými pracemi.
Od začátku roku funguje u  radnice digitál-
ní úřední deska. Klasické vývěsky u  radnice 
se tak staly nadbytečné. Využili jsme je však 
jako vývěsky na plakáty a letáky a nově jsme 
je umístili u  smyčky autobusu Sokolnická 
a  v  parčíku na ulici Glocova. Nyní tak slouží 
k informování občanů v naší městské části již 
sedm vývěsek.
Často jsme byli upozorňováni na přeplněné 
kontejnery na tříděný odpad. Nově se na ně-
kterých stanovištích podařilo domluvit navý-
šení četnosti svozu:

Povinné označování psů 
mikročipem
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 
vstupuje na základě novely veterinární-
ho zákona č. 302/2017 Sb. v  účinnost 
povinnost označovat psy na území Čes-
ké republiky mikročipem. Bez označe-
ní mikročipem nebude platné povinné 
očkování psa. Číslo mikročipu musí být 
zaznamenáno v  dokladu o  očkování psa 
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být 
označena mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vzteklině. Mikro-
čipem nemusí být označeni psi s  jasně 
čitelným tetováním provedeným před 
3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádě-
jí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou 
oprávněni vykonávat veterinární léčeb-
nou a preventivní činnost. Pořizovací cena 
mikročipu se pohybuje mezi 120 Kč až 
450 Kč (závisí na jeho typu). Další částku si 
soukromí veterinární lékaři účtují za apli-
kaci mikročipu, ceny jsou smluvní.
Za psa bez povinného označení bude po 
1. 1. 2020 hrozit správní řízení s možností 
uložit pokutu do 20 000 Kč, protože na psa 
bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné 
očkování proti vzteklině. Dozorovým or-
gánem je Státní veterinární správa. Více in-
formací naleznete na jejich internetových 
stránkách: www.svscr.cz/zdravi ‑zvirat/
povinne ‑oznacovani ‑psu/.

Jiří Polák, tajemník
 

AKTUALITY
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• Dvorska, Zapletalova: plast + papír na 2x týdně
• Holásky, V Aleji: plast + papír na 2x týdně
• Br. Ivanovice, Jahodová: plast na 2x týdně
• Tuřany, Kudrnova: plast na 2x týdně 
 (papír  se již 2x týdně vyváží)
• Tuřany, Karkulínova: plast + papír na 3 x týdně

Záležitost, kterou se nám podařilo dotáhnout do úspěš-
ného konce a z které mám opravdovou radost, je zří-
zení detašovaného pracoviště Základní umělecké školy 
Slunná z  Komárova v  naší městské části. Od nového 
školního roku působí v budově základní školy Měšťan-
ská. Řada dětí, které musely dojíždět, tak získá snadněj-
ší a bezpečnější přístup k hudebnímu vzdělání.
V průběhu prázdnin jste již tradičně mohli navštívit letní 
kino na nádvoří radnice. Letos jsme měli opět štěstí na 
dobré počasí a v kombinaci s dobrou nabídkou filmů 
se nám tak opět podařilo překonat rekord návštěvnos-
ti. Letos přišlo do kina více než 700 návštěvníků a prů-
měrná návštěvnost tak dosáhla cca 122 lidí na jednu 
projekci. Cestovatelská projekce byla opět doplněna 
ochutnávkou, tentokrát libanonské kuchyně. Potvrdilo 
se, že si tak letní kino našlo své pevné místo v nabídce 
kulturních akcí a ve vašich diářích.

Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno ‑Tuřany

Rada na 18. schůzi dne 17. 6. 2019:
‑ schválila poskytnutí individuální dotace Náboženské 
obci Církve československé husitské v  Brně ‑Tuřanech ve 
výši 20 000 Kč na výstavbu altánu za účelem komunitního 
setkávání,
‑ schválila poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klu-
bu Tuřany, z.s., ve výši 15 000 Kč na fotbalový turnaj mláde-
že v Maďarsku, který se koná od 4. 7. 2019 do 10. 7. 2019,
‑ vzala na vědomí skutečnosti zjištěné při inspekční čin-

nosti České školní inspekce v MŠ U Lípy Svobody a ulo-
žilo ředitelce MŠ  přijmout opatření k  prevenci zjištěných 
nedostatků,
‑ schválila nabídku Rental Pro, s.r.o., na realizaci veřejné za-
kázky „Pronájem projekční techniky na letní kino 2019“ za 
cenu 90 750 Kč,
‑ schválila uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkových před-
mětů na výstavu v prostorách radnice MČ Brno ‑Tuřany od 
Moravského zemského muzea.

Rada na 19. schůzi dne 1. 7. 2019:
‑ souhlasila s vytvořením elokovaného pracoviště Základní 
umělecké školy Brno, Slunná, v prostorách Základní školy 
Brno, Měšťanská 21,
‑ seznámila se s problémy, které vyplynuly při zpracovávání 
projektové dokumentace Stezky pro pěší a cyklisty Tuřany – 
Dvorska a  souhlasila s  úpravou rozsahu osvětlení stezky 
v souladu s požadavkem PČR a s tím, aby stezka byla pro-
jektována jako účelová komunikace,
‑ schválila nabídku AGO ‑TOP, s.r.o., na realizaci veřejné za-
kázky „Rekonstrukce kotelny v budově mateřské školy na 
ulici Zapletalova“ za cenu 531 473 Kč.

Rada na 20. schůzi dne 15. 7. 2019:
‑ schválila nabídku SBcars, s.r.o., na realizaci veřejné zakáz-
ky „Nákup užitkového automobilu pro pracovní četu“ za 
cenu 85 000 Kč,
‑ schválila poskytnutí individuální dotace SK TROOPERS 
z.s., ve výši 8 000 Kč na florbalový turnaj TROOPERS Cup 
2019.
Rada na 21. schůzi dne 29. 7. 2019:
‑ schválila nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o., 
Lidická 1857/4, 602 00 Brno, na zpracování studie re-
konstrukce dětského hřiště, při ulici Malínské ve výši 
36 300 Kč,
‑ souhlasí s realizací předloženého projektu „Revitaliza-
ce lokality Lesíček“, která je závislá na výsledku hlaso-
vání občanů města, které proběhne v listopadu 2019, 
finanční prostředky na realizaci a  správu projektu bu-
dou po dobu tří leté udržitelnosti hrazeny z prostřed-
ků PaRo města Brna a souhlasí se správou projektu po 
uplynutí tříleté doby udržitelnosti,
‑ schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je 
poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč na Slavnosti tuřan-
ského zelí 2019.

Rada na 22. schůzi dne 12. 8. 2019:
‑ projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 
období 2021 – 2025,
‑ souhlasila s  uzavírkou komunikace  – ulice Dvorecká 
v úseku křižovatky s ulicí Sokolnickou, Sokolnická 60/33, 
a  to v období od 10. 9. 2019 do 30. 10. 2019. Uzavír-
ka je plánovaná z důvodu provádění výkopových prací 
v komunikaci – prodloužení kanalizačního řádu, napojení 
vodovodní a plynovodní přípojky pro nový bytový dům,
‑ projednala petici „za zachování klidného a  slušné-
ho prostředí ulice Režná a  okolí“ v  oblasti samostatné 
působnosti,
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‑ schválila uzavření smlouvy o  vzájemné propagaci 
s KOMETA GROUP, a.s., a která mj. opravňuje protist-
ranu k užití znaku MČ Brno ‑Tuřany při realizaci projektu,
‑ schválila nabídku SWIETELSKY stavební s.r.o., na rea-
lizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace ulice 
Grunty“ za cenu 4 798 063 Kč,
‑ schválila nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné 
zakázky „Dodání herního prvku do zahrady MŠ U Lípy 
Svobody“ za cenu 68 063 Kč.

Rada na 23. schůzi dne 26. 8. 2019:
‑ schválila poskytnutí individuální dotace Sboru dob-
rovolných hasičů Brno ‑Holásky ve výši 50 000 Kč na 
Tradiční Bartolomějské hody 2019, oslavy 100. výročí 
konání hodů,
‑ seznámila se s  žádostí společnosti Alexa ‑projekce, 
s.r.o., o vyjádření k územnímu řízení akce nazvané: VPIC 
Brno, Tuřany, odkanalizování Dvorska, přeložka teleko-
munikačních sítí, bez připomínek,
‑ schválila nabídku P.P.Architects s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Zpracování architektonické studie Ivano-
vického náměstí“ za cenu 215 380 Kč,
‑ schválila nabídku GOZ GARDEN s.r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava účelových komunikací 2019“ za 
cenu 218 029 Kč,
‑ schválila uzavření smlouvy o provedení koncertu – vy-
stoupení Františka Nedvěda a skupiny Tie Break na akci 
Slavnosti tuřanského zelí dne 19. 9. 2020,
‑ schválila udělení výjimky Základní škole, Měšťan-
ská 21, z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. B o 1 žáka ve 
školním roce 2019/2020.

Rada na 24. schůzi dne 5. 9. 2019:
‑ schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 
5 000 Kč na akci Tradiční tuřanská kláda, která se koná 
dne 19. 10. 2019,
‑ souhlasila s  vystoupením skupiny Žlutý pes na Slav-
nostech tuřanského zelí dne 19. 9. 2020,
‑ souhlasila s  realizací výsadby trvalkového záhonu 
v  Májovém parku a  výsadbou keřů  – hortenzií, před 
ÚMČ Brno ‑Tuřany za celkovou částku 143 218 Kč.

Okénko zastupitele

Vážení spoluobčané, po čase si dovolím opět podat 
krátkou zprávu z mého působení v Zastupitelstvu.
Máme za sebou horké léto. Pokud jste se jako já vy-
dávali i  v  horkých dnech na procházky v  ulicích naší 
městské části, jistě se mnou budete souhlasit, že stro-
mů poskytujících stín zde máme stále málo. Proto jsem 
se zaměřil na to, jak vytipovat další vhodná místa pro 
jejich vysazení. Zajistil jsem si na magistrátu digitální 
mapové podklady ulic a veškerých inženýrských sítí. Je-
likož jsem získal všechna tato data editovatelná v CAD 
aplikaci, mohl jsem si vykreslit také všechna ochranná 

pásma sítí, staveb a křižovatek. Místa v zatravněných lo-
kalitách, kam ochranná pásma nezasahují, představují 
právě lokality, kde bychom nové stromy vysadit mohli. 
Místa s potenciálem pro stromy jsem do map barevně 
vyšrafoval, jak je naznačeno na obrázku.
Samozřejmě si také uvědomuji, že ne všude, kde je vy-
sazení možné, je to za všech okolností vhodné. Nemá 
smysl sázet tam, kde by místní o stromy nestáli. Každá 
výsadba by měla být podmíněna souhlasem lidí žijících 
v okolí. Věřím, že tak bude možné i spoléhat na jejich 
pomoc s případnou závlahou v suchých časech, které 
máme před sebou.
Na tuto mou práci může v budoucnu kdokoli navázat. 
Využít půjde například v rozvaze, kam sázet květiny, či 
kde rozšiřovat parkovací místa. Osobně se v budoucnu 
hodlám zaměřit na vytipování vhodných míst pro dopl-
nění laviček a pítek s pitnou vodou.
Jak jsem slíbil v  minulém „Okénku“, připomínal jsem 
i během prázdnin svým kolegům zastupitelům otevře-
nou možnost zajistit ZŠ při ulici Požární plnohodnotnou 
tělocvičnu. Podmínkou pro její realizaci bylo a je přede-
vším ujasnění si našich priorit v oblasti školství. Stručně 
řečeno, musíme vědět, jestli chceme pobočky ZŠ na 
Požární a Dvorecké zrušit, nebo naopak rozvíjet. Jsem 
přesvědčený, že skutečná debata v naší městské části 
na toto téma ještě neproběhla. Věřím, že i mým přičině-
ním tento podzim proběhne.

Jiří Protivínský,
zastupitel v MČ Brno–Tuřany za KDU ‑ČSL

Výseč z mapy křižovatky dvou ulic v Holáskách se 
zakreslenými oblastmi, kam by bylo možné vysázet 
nové stromy s ohledem na ochranná pásma sítí, staveb 
a křižovatek
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Město Brno poskytuje výhodné 
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
s roční úrokovou sazbou ve výši 2,48 %
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou 
ve výši 2,48 % na opravu a modernizaci bytových a ro-
dinných domů a  bytových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna dvakrát ročně nabídkové řízení.
Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních deskách 
města a městských částí a na internetové adrese www.
brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 
3. náměstka primátorky > Bytový odbor > Dokumenty 
> Fond rozvoje bydlení města Brna ‑ zápůjčky).
O  zápůjčku, která bude poskytována v  roce 2020, 
mohou vlastníci nemovitostí požádat v  termínech 
od 01. 09. 2019 do 15. 10. 2019 a od 1. 12. 2019 do 
15.  2.  2020. 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 dis-
pozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na 
výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožadu-
je město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zá-

stavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Poskytnutí zápůjček žadate-
lům schvaluje Zastupitelstvo města Brna. O  výsledku 
řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni pro-
střednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. 
Do nabídkového 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 zdar-
ma. 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 mě-
síců 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 nemo-
vitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom 
termínu.
Bližší informace o  zápůjčkách z  Fondu rozvoje bydle-
ní mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonním 
čísle 542 173 245.

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
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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.                                                                                                                                      

JUDr. Iva  Marešová 
vedoucí Bytového odboru MMB 

účel zápůjčky  lhůta horní hranice 
splatnosti zápůjčky 

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 
450 tis.Kč / BD 

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru 
nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 

450 tis.Kč / BD 
výměna plynového, elektrického nebo jiného  5 let 100 tis. Kč / BJ ekologického topení ve stávajícím bytě 
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 
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně 
klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ 

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra  5 let 100 tis.Kč / BJ 
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis.Kč / BJ 
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě 
nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis.Kč / BJ 

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis.Kč / dům 

ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis.Kč / BJ v BD 
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 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 8 let 500 tis.Kč / dům 
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně 
podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ 

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný 
funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis.Kč / dům 
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Mateřská škola U Lípy Svobody

Prázdniny utekly jako mávnutí proutkem a  máme tu 
školní rok 2019/2020! Ještě než vplujeme rychle ply-
noucím časem do nového školního roku, ohlédneme se 
zatím minulým. Zavzpomínáme si, jak zdárně jsme jej 
ukončili – jak jinak, než při Zahradní slavnosti pro rodiče 
s dětmi.
20.  6. se naše zahrada proměnila v  hotový ráj. Všude 
poletovaly barevné nafukovací balonky a  hosté byli 
slavnostně naladěni. Při této příležitosti se totiž loučili 
paní učitelky a kamarádi s dětmi, které od září nastupují 
do základních škol. Proto také proběhlo pasování dětí 
na školáky, o které se letos postaralo Divadlo Netratrd-
lo a jeho „Loučení v dopravním duchu“. Zanedlouho od 
zahájení akce nás tedy navštívila karnevalová policie, 
aby si ověřila dovednosti dětí. Kdo zvládne zkoušku od 
policie, jistě si hravě poradí i  se školou. Poté, co byly 
děti pasovány dopravními plácačkami, popřály jim paní 
ředitelka a paní učitelky hodně štěstí v další etapě je-
jich života. Na památku si odnesly knihy s věnováním 
a  odznáčky s  motivem třídy, kterou navštěvovaly. Ná-
sledoval program s dopravní tématikou, který byl hravý, 
plný tance a dovádění. Nenechali jsme si zkazit radost 
ani počasím, které se rozhodlo nás trochu potrápit 
kapkami deště, a zbytek akce jsme si užili v pohybové 
místnosti uvnitř MŠ. Největší odvážlivci mohli dokonce 
zůstat ve školce i přes noc a zadovádět si na pyžamové 
diskotéce. V červnu si paní učitelky připravily pro své třídy také ně-

kolik výletů. Děti se tak mohly například setkat s Vílou 
Permínou v Duhovém světě v Oslavanech, plavit se par-
níkem po brněnské přehradě nebo zažít dobrodružství 
v korunách stromů ve 3D bludišti v Hodoníně. Kromě 
celodenních výletů jsme absolvovali i některé dopole-
dní, jako třeba vycházku na oblíbené hřiště u Olympie.
A co plánujeme hned ze začátku nového školního roku? 
Určitě se máte na co těšit! V září budete moci vidět děti 
při tanečním vystoupení na Slavnostech tuřanského zelí 
a o něco později slyšet při zpěvu a recitování na Vítání 
občánků.
Závěrem bychom rádi poděkovali Honebnímu spole-
čenstvu a manželům Kavříkovým za sponzorské dary – 
tyto dary byly využity na sportovní vybavení pro školní 
zahradu.

Za kolektiv mateřské školy
Simona Klíčová, DiS.

Poděkování MŠ
Děkujeme stavební firmě Josef Mareš za rychlé a kvalit-
ní zednické práce, které v naší MŠ Holásecká vykonala.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

ŠKOLA
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Poselství budoucím pokolením
V průběhu rekonstrukce střechy kaple v Brněnských 
Ivanovicích byla v  makovici nalezena kapsle s  do-
kumenty z  roku 1931. Makovice i kapsle však byly 
značně poškozeny. Protože památkáři o  nalezený 
dokument neměli žádný zájem, pustil jsem se sám 
s pomocí lupy a pinzety do přepisu textu. Vzhledem 
k poškození, které je patrné i z fotografií to nebylo 
úplně snadné, přesto se podařilo „zachránit“ znač-
nou část. Nyní díky tomu můžete nahlédnout do 
historie Brněnských Ivanovic. Originál bude uložen 
k nahlédnutí v kulturním centru na radnici. Do nové 
makovice byla uložena nová schránka s kopií toho-
to dokumentu a s novými dokumenty ze současné 
doby.

Radomír Vondra, starosta

HISTORIE

                       určený budoucím pokolením .  

                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

                        tento sepsán a vložen při opravě obecní kaple    

   V Brněnských Ivanovicích měsíci říjnu roku jedentisícdevětsettřicet- 

jeden/ X.1931./. 

                   1. Do zřízení republiky československé v roce 1918 

byla správa zdejší obce v rukou německých. V roce 1919 byla naše obec 

Sloučena s hlavním zemským městem Brnem. V roce 1931 spravoval místní 

        místní výbor čítal 18 členů.Předsedou místního výboru je 

                                   eho Sedláček Jan, obchodní zřízenec, 

              Zezula J              členy výboru : Franc František, 

                     voz       z dělník, Gloc Edmund, učitel, Gryc 

                          trafikant Klaška Petr, soudní zřízenec v.v., 

                          ér  b    n rolník,Ruber Pavel,rolník,Ruber 

                        udolf dělník,Schick František,skladník,Schnirch 

                                  a Ulrich Karel,úředník. Tajemníkem 

místního výboru byl František         Zřízencem Sigmund Viktor a nočním 

hlídačem   

                  2. Obec čítala 302 domy a 2140 obyvatelů.Z toho 

národnosti české dvě třetiny,národnosti německé jedna třetina.Z to- 

hoto počtu je 106 náboženství československého ,62 bez vyznání,několik 

osob různého náboženství a ostatní náboženství římsko-katolického. 

Obec je přifařena do Tuřan, kde je kostel a fara římsko-katolíků a 

Husův sbor církve československé. Obecní katastr/výměra/měří 522 ha. 

V obci jsou čtyři hostince a sladovna. Obec pěstuje ryby/kapry/ v 

rybnících v tak zvaném Gruntě, které zřídila v roce 1924 nákladem 

Kč.20.000.-. Proti rybníkům bylo v roce 1931 zřízeno školní hřiště. 

V roce 1931 byla provedena přístavba školní budovy nákladem jeden 

million.Česká třída má 5 tříd,německá 3 třídy. Řídícím učitelem na 

České škole je Muzikář Ignác,na škole německé Fousek Ferdinand. 

                  3. Opravu kaple provádějí : stavitel Králík z Brna, 

Havránek Leopold,klempíř z Tuřan a Krampl Antonín, pokrývač z Brněn. 

Ivanovic. 

./. 

             4. Poštovní úřad se nachází v Tuřanech. Lékaře v naší 

obci není, dva lékaři jsou v Tuřanech, kde s        zřizuje první 

lékárna v okolí. V obci jsou dva majitelé osobních aut. Dva kilometry 

směrem severním od obce nachází se letiště. V roce 1923 byl postaven 

na Ivanovském náměstí pomník vojínům padlým ve světové válce 1914 až 

1918.V roce 1930 bylo zavedeno autobusové spojení s městem Brnem. 

Dříve se jezdilo po železnici. 

               List sepsán v dvanáctém roce trvání republiky česko- 

slovenské,jejímž presidentem od trvání republiky je náš tatíček 

T.G.Masaryk 

 

 

           V Brně-Brněnských Ivanovicích dne 12. října 1931   

 

 

Tajemník místní úřadovny:             Předseda místního výboru:  
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Oslavy stého výročí Bartolomějských 
hodů v Holáskách
Tradiční Bartolomějské hody v  Holáskách mají každý 
rok podobný průběh. Letos při stém výročí trvání hodů, 
ale muselo být vše jinak, aby sté výročí zůstalo hluboko 
v paměti všem účastníkům.

Hodové veselí začalo již ve čtvrtek v podvečer setkáním 
všech stárků a  jejich rodinných příslušníků, kteří kdy 
v minulosti šli v kroji. Vzpomínalo se a zpívalo za dopro-
vodu cimbálové kapely Mládí z Čejče. Velice potěšují-
cí bylo, že přišli zavzpomínat i  dříve narození, kterým 
je nyní okolo 85 roků. Již tento den byla zpřístupněna 
výstavka, kde jsme se snažili prezentovat historii hodů 
v  Holáskách. Ke každému ročníku jmenovitě uvést co 
nejvíce stárků spolu s jejich ročníkovými fotografiemi.
Páteční předhodovou zábavu tradičně doprovodila 
skupina Akcent, které se návštěvníci nemohli nabažit 
a tancovali by až do rána. Na tradiční sobotní hodovou 
zábavu tentokrát přišli v krojích i krojovaní z dřívějších 
ročníků. Sté výročí a dobré počasí přilákalo hodně ná-
vštěvníků, holdujících lidové tradici.

Nedělní přípravu polní mše svaté doprovodil mírný 
déšť, při samotné mši a při celém průběhu hodů bylo 
počasí nádherné. Pokračovalo i při nedělním průvodu, 

který byl letos již od 13:30 hodin, průvod obcí tvořilo 
na 140 krojovaných. Byli mezi nimi mimo dětí, stárci 
a stárky, ženáči, kteří chodili již před mnoha lety.
Krojované děti, které jsou součástí průvodu každoroč-
ně, měli letos samostatné vystoupení na hřišti pod májí. 
Na toto vystoupení se připravovaly již od zimních měsí-
ců. Také hudební doprovod na nedělní odpoledne byl 
doplněn mimo Holóbkovu mozeku i o další hudební tě-
leso Bivojanku, s kterou se v hudební produkci střídaly. 
Mezi jejich vystoupení bylo zakomponováno i vystou-
pení cimbálové hudby pana Šmukaře.
Poučení předchozími roky, kdy nepřálo počasí a pršelo, 
jsme velkou část posezení pro návštěvníky zastřešili vel-
kými stany. Nedělní program, který začal v podstatě po 
obědě, se protáhl do pozdních večerních hodin. Proto 
i občerstvení pro návštěvníky bylo připraveno ve větší 
míře než jiné roky. Také byl připraven i stánek s vínem 
z místní vinotéky Hadler.
Návštěvnost na letošních hodech byla nad očekávání 
dobrá a tyto hody se všem účastníkům pravděpodob-
ně hluboce uloží do paměti.

KULTURA
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Uspořádání stého výročí se neobešlo bez podporo-
vatelů, bez nichž bychom hody nedokázali uspořádat 
v takových rozměrech, děkujeme všem za přízeň.
Poděkování patří:
Stárkům, Městské části 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, ALPIN ‑BUPEX, 
s.r.o., Elektro Pospíšil, BEG BOHEMIA, spol. s  r.o., Re-
staurace COLATRANSPORT, Restaurace ORLOVNA, 
Dokonalá káva CZ, DOKA, s.r.o. ‑ dopravní značení, 
SPOTLESS, s.r.o., Stolařství Jambor, Autoservis Doležel, 
Vinotéka Hadler, Pivnice na Sýpce, Vinařství Charvát  – 
Klobouky u  Brna, Oříšky s.r.o., TOYOTA ID Auto, Petr 
Prokeš – Bajoo.cz, paní Eva Tesařová, Petr Waidhofer – 
práce podlahářské, Petr Waidhofer ml., Lukáš Waid-
hofer, Marek Blažek, Jan Škaroupka, rodina Lachova, 
rodina Tesařova, rodina Blažkova, rodina Kratochvilova, 
rodina Běhálkova, rodina Drásalova.
 
Vystoupení dětí
Na 100letém výročí hodů naše děti nacvičily vystou-
pení a  pilně trénovaly pod vedením maminek: Aleny 
Čandrlové, Lucie Krátké, Zdeny Jurákové, Jany Lacho-
vé, Libuše Rudolecké a  Aleny Herodek. Diváci mohli 
ocenit nejen taneční umění, ale hlavně zpěv vystupu-
jících dětí. Profesionální nahrávku hudby i  zpěvu dětí 
jsme k  tomuto vystoupeni  realizovali v  hudební škole 
Yamaha, pod vedením pana Tomáše Küfhabera a paní 
Boženy Küfhaberové.

Z historie ‑ 100 let trvání 
Bartolomějských hodů v Holáskách
V měsíci srpnu letošního roku jsme si připomenuli jed-
no významné jubileum v historii naší obce, a to sté vý-
ročí pořádání hodů, a  tak nám dovolte, abychom Vás 
provedli jejich historií, protože národ a neoddělitelně 
i obyvatelé určité obce bez historie nejsou nic.
Pojem „hody“ vznikl po skončení první světové války 
a po osamostatnění Československa v roce 1918. Mělo 
se jednat o místní veselici, která bude připomínat tyto 
významné chvíle, a lidé věřili, že již něco tak hrůzného, 
jako byla světová válka, už nemůže nikdy v dobách příš-
tích nastat a že je čekají jen samé dobré časy. Opak byl 
ale vzhledem k nepoučitelnosti lidstva pravdou…
Název „Batrolomějské“ dostaly hody na počest svaté-
ho Bartoloměje, který byl jedním z Kristových apoštolů, 
který zemřel mučednickou smrtí a jeho svátek připadá 
na 24. srpna. Místní kaple je zasvěcena svatému Barto-
loměji, a proto i hody, konané nejblíže k tomuto datu, 
nesou název Bartolomějské. Toto datum také rozhodo-
valo a  dodnes rozhoduje o  tom, kdy se budou hody 
konat. Hody se tedy konají o víkendu, který je bližší to-
muto datu.
Pořádání hodů patří od nepaměti Sboru dobrovolných 
hasičů Holásky, který byl založen v roce 1902 a působí 
v obci dodnes.
První Bartolomějské hody se konaly jako jednodenní 
v neděli 24. srpna 1919, jak dokládá dochovaný pla-
kát z tohoto roku.
Až do roku 1939 se pořádají hody pravidelně. První 
přerušení pořádání hodů přichází s  obsazením Čes-
koslovenska fašistickým Německem, kdy jsou všechny 
akce připomínající svobodu zakázány. Po osvobození 
Československa Rudou armádou jsou hody v  srpnu 
1945 opět obnoveny. Tradici hodů nástup komunis-
tů v  roce 1948 nepřerušil, ale přerušil ji na jeden rok 
vstup okupačních vojsk Varšavské smlouvy, který přišel 
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ve středu 21. srpna 1968, tedy dva dny před konáním 
hodů roku 1968, kdy je na území tehdejšího Českoslo-
venska vyhlášeno stanné právo. Od této chvíle má po-
řádání hodů až do roku 1990 vždy problém s tradičním 
termínem, který nejednou padá na 21. srpna a tehdejší 
vládnoucí garnitura to vnímá jako možnou záminku ke 
shromažďování se nepřátelských živlů. Už v roce 1969 
musí být termín hodů posunut na 7. září 1969. Zlom sa-
mozřejmě nastává v roce 1990, kdy nastává nová doba 
svobody a trvá doposud.
Stoletou historii dnes již tradičních Bartolomějských 
hodů jsme prezentovali i na naší výstavě v rámci oslav 
tohoto významného jubilea.
Místo konání hodů se v průběhu sta let několikrát mě-
nilo. První ročníky se konaly před dnes již neexistující 
hospodou na ulici Na Návsi 12. Několikrát se konaly 
i v „Háječku“ za ulicí Rolencovou a na hřišti V Pískách, 
aby se v šedesátých letech přesunulo místo konání na 
dvůr již zmíněné hospody Na Návsi. Zde zůstává místo 
na dlouhou dobu neměnné a postupem času zde ha-
siči (tehdy ovšem požárníci ☺) vybudují dobrovolnou 
prací zázemí, jako je pódium pro hudbu, stoly a lavice 
na sezení.
Po revoluci v roce 1989 je však hospoda privatizována 
a  po částečných neshodách s  novými majiteli je roz-
hodnuto o  vybudování betonového parketu na hřišti 
v ulici V Pískách a o přesunu místa konání sem. V roce 
1991 je parket vybetonován a první hody se zde včetně 
polní mše svaté konají již v roce 1992. Správnost tohoto 
rozhodnutí se nám potvrzuje již po deseti letech, kdy je 
hospoda Na Návsi uzavřena a následně prodána a  již 
dnes neslouží původnímu účelu. Původní pevný inven-
tář vybudovaný nadšenými dobrovolníky tedy zůstal 
v  hospodě a  bylo nutno dobudovat zázemí na hřišti. 
Za pomoci členů sboru dobrovolných hasičů, občanů, 
sponzorů a místního zastupitelského úřadu se nám to 
podařilo a zvelebování areálu pokračuje dodnes.
Bartolomějské hody byly po většinu historie pořádány 
jako dvoudenní. V sobotu odpoledne probíhalo zvaní 
stárků na hody a večer hodová zábava. Neděle dopole-
dne začínala účastí na mši svaté, odpoledne průvodem 
krojovaných obcí a  večer druhou hodovou zábavou. 

Od roku 2002 jsou 
hody třídenní a  začí-
nají již v pátek „před-
hodovou zábavou“ 
s  moderní hudbou, 
sobota zůstala tradič-
ní a jen v neděli končí 
hody odpolední zá-
bavou, která navazu-
je na průvod.
Neoddělitelnou sou-
částí hodů je účast 
stárků a  hodovníků 
na mši svaté. Ta se 
konala do roku 1971 
před kapličkou na 
ulici Požární vedle 
školy. Připojení Chrlic k městu Brnu v tomto roce a za-
čátkem provozu autobusu č. 63 našli odpůrci tohoto se-
tkání záminku, jak mši před kapličkou zakázat. Po tomto 
zákazu probíhaly návštěvy mše v  rámci hodů v  tuřan-
ském kostele. Od roku 1990 se „polní mše svatá“ vyko-
nává na hřišti v neděli od 10 hodin.
„Tradicí hodů nechť je zvyk oblékati se po tuto dobu 
do slavnostních krojů“ tolik motto zapsané v kronikách. 
Bohužel originální slavnostní holaský kroj se do dneš-
ních dnů nedochoval. Dle pamětníků a  zachovaných 
fotografií má nejblíže ke kroji chrlickému. Stárci tak 
nosí více jak půl století na Bartolomějských hodech kroj 
kyjovský.
Dle dochovaných historických pramenů a  fotografií 
prošlo „stárkováním“ v  Holáskách několik generací, 
tedy dnes již stovky nejen občanů Holásek. Vždy se 
k  této tradici hrdě ve vzpomínkách hlásí. Vzpomínají 
s láskou a nostalgií na léta mládí a na neopakovatelnou, 
přátelskou, otevřenou a veselou náladu, která na holas-
kých Bartolměských hodech vždy panovala a doufáme, 
že bude pokračovat i dalších minimálně 100 let…

Jaroslav Kratochvil, Miloslav Blažek,
Michal Krátký

SDH Brno ‑Holásky

KULTURA

Původní Holaský kroj
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Národopisný soubor Ferdinanda Volka 
při T.J. Sokol Brno ‑Tuřany slaví 10 let
Možná si říkáte, příliš dlouhý název. Proto se na pozván-
kách i  v  řeči používá termín „FERDA“. A  proč zrovna 
Ferda?
Jméno získal náš soubor po zasloužilém členu tuřan-
ského Sokola a  nadšeném kulturním činovníku Ferdi-
nandu Volkovi. Narodil se v roce 1909. Již jako mladý 
pomáhal stavět sokolovnu, byl všestranný sportovec. 
Hrál fotbal, byl výborný gymnasta a cvičil na všech Vše-
sokolských sletech. Jeho velkým koníčkem bylo lyžová-
ní, ještě v roce 1985 získal diplom ve sjezdu. To mu bylo 
77 let. I když byla činnost Sokola násilně ukončena, dál 
byl aktivní v rámci činnosti Tělovýchovné jednoty a sna-
žil se podporovat veřejný život, např. přednášky učitelky 
Bohuslavy Šťastné, MUDr. Pavla Němce nebo promítání 
filmů učitele Josefa Sichlera.

V  roce 1950 organizoval první poválečné tuřanské cí-
sařské hody, podle těchto se v podstatě dodržují bez 
přerušení až dodnes.
Soubor Ferdinanda Volka začal fungovat v  září  2009 
pod hlavičkou tuřanského Sokola a od té doby repre-
zentujeme Tuřany nejen v krásných tuřanských krojích 
na akcích u  nás i  v  širokém okolí. Nedá se říct, kolik 

máme členů, poněvadž se stále mění. Jsou ale stáli-
ce, které se okamžitě zapojily do činnosti, a setrvávají. 
Hlavními tahouny jsou mladí  – jak se říká  – krojovaná 
chasa. Holky se učí vyšívat, žehlit sukně, vázat šátky 
a také kroj správně oblékat. Kluci jsou docela dobří ve 
zpěvu. Všichni ale nejvíce času věnují nácvikům tanců, 
ať už tradičních tuřanských, které znáte z hodů či vostat-
ků, nebo i ne až tak tradičním, jako je lendler, tuřanská 
mazurka nebo poslední v pořadí dajč.

Velký obdiv v dnešní uspěchané době patří především 
holkám, které se daly na vedení nejmenší drobotiny. 
Každý pátek nacvičují s dětmi písničky a  tanečky a  tr-
pělivě jim vštěpují, co je to tradice a úcta ke kulturnímu 
bohatství naší oblasti. Snad z  nich vyrostou budoucí 
stárky a stárci.

KULTURA

První poválečné hody v roce 1950

Ferdinand Volek s MUDr. Pavlem Němcem při přípravách I. sjezdu 
rodáků a přátel Tuřan v roce 1972 a na lyžích v roce 1954

Vynášení smrtonošky 2019

Ukázka vyšívání u paní Hlavoňové Vázání šátků
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K činnosti souboru se v poslední době také přidali tzv. 
RAKVÁČI. Ač pro někoho popudlivý (nehezký?) název, 
věřte, že si ho zvolili sami, a  jako rakváči se rozhodně 
necítí. Jsou sice trochu pokročilí věkem, ale rozhodně 
zvládají to samé, co „mlaďoši“ a statečně se pouští do 
nácviků.
Všem, kteří se přidali ve svém vlastním volnu a  větši-
nou, jak se říká, „za svoje“, patří velké poděkování, ať už 
za důstojnou reprezentaci na akcích nebo za pomoc při 
činnostech na sokolovně.

Ivana Kolečková

KULTURA

TANEČKY 

Hledáme nové tanečnice a 
tanečníky (od 5-ti let) do 
Národopisného souboru 
Ferdinanda Volka při TJ Sokol 
Brno-Tuřany 

Vystoupení na slavnostech zelí, 
tuřanských hodech a vostatcích… 

Eva Chudáčková evakrsakova@volny.cz 
Monika Štikarovská monika.stikarovska@gmail.com

TANČÍME  
KAŽDÝ PÁTEK   
V 17 HOD 
NA SOKOLOVNĚ 
PRVNÍ HODINA 30.8.2019 

PRO 
DĚTIČKY
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Výstava Na kameni kámen
V kulturně společenském centru v Tuřanech probíhá mo-
mentálně výstava o archeologii a geologii v naší oblasti. 
Jsou zde k vidění vykopávky a nálezy starých kultur, jed-
notlivé nálezy jsou popsány časově a místně na celkem 
pěti výstavních panelech. Najdete zde objevy nejen z Tu-
řan, ale hlavně z  Holásek, Brněnských Ivanovic, Dvorsk 
i z Chrlic či Slatiny. Na této části výstavy jsme spolupraco-
vali s Moravským zemským muzeem, resp. přímo s PhDr. 
Janou Čižmářovou, významnou brněnskou archeoložkou, 
rodačkou z Brněnských Ivanovic.
Druhá část výstavy je zaměřena na geologii, tedy laicky po 
čem chodíme. Výskyt různých kamenů, polodrahokamů, 
hlíny a písky, půdní struktury…, to vše je krásně zpracová-
no a vystavené kameny je možné osahat a potěžkat.
Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie a  je 
opravdu zajímavé si prohlédnout, co vše  máme pod 
nohama, aniž bychom si to uvědomovali.

Ivana Kolečková

 

 

   MČ  BRNO - TUŘANY   A     VÝSTAVNÍ SPOLEK     

VE SPOLUPRÁCI S MORAVSKÝM ZEMSKÝM MUZEEM 

Vás zvou na výstavu  

NA KAMENI KÁMEN 
Archeologické nálezy v naší MČ i v  okolí, mineralogie 

 

Výstava potrvá do konce listopadu 2019  
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM JE OTEVŘENO 
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 11 do 18 hodin 
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Povídání nejen o Holáseckých jezerech

Když jsme asi před rokem a půl seděli u náměstka přes 
životní prostředí Andera a diskutovali o novém projek-
tu cíleném na revitalizaci Holáseckých jezer, požádali 
jsme s ornitologem Janem Sychrou o to, aby Magistrát 
města Brna nechal zpracovat roční biologické hodno-
cení (monitoring) Holáseckých jezer. Výběrové řízení 
vyhrál Vilém Jurek.
Když si člověk vyhledá Tvé jméno na internetu, zjistí, že 
ses narodil v Šumicích u Uherského Hradiště, ale také 
třeba to, že krom biologických hodnocení nabízí tvé 
služby portál „Stromy pod kontrolou“, umíš tak stromy 
kácet, ale i ošetřovat. Také jsi od letošního roku členem 
správní rady Nadace Veronica, která přispívá finance-
mi na projekty vymýšlené občany realizované ve měs-
tě Brně. Také přispíváš do debaty psaním odborných 
článků, třeba k aktuálnímu tématu sečení trav. Ale co 
hlavně, působíš jako vedoucí úseku Péče o přírodu ve 
spolku Rezekvítek. Jak ses dostal k ochraně přírody? 
A co obnáší posledně jmenovaná funkce?
K  ochraně přírody jsem měl vždycky blízko, dáno vý-
chovou, zájmem o  přírodní vědy a  toulkami po  okolí. 
O definitivním směřování rozhodly až přijímací zkoušky 
na střední školu. Nedostal jsem se na  gymnázium. To 
ukončilo můj velký sen, stát se lékařem. Nastoupil jsem 
na střední zemědělskou školu, kde vznikl nový obor Eko-
logie a ochrana krajiny. Pak už to šlo rychle.
Mým dalším snem bylo dělat ochranu přírody, vést lidi, 
pracovat v krajině a zároveň psát projekty. To se mi spl-
nilo. Má pracovní náplň je různorodá. Nejvíce času trá-
vím v terénu. Buď dělám manuální práci (kácení, sečení, 
výsadby) nebo dělám různá mapování. Část pracovní 
náplně je kancelářská činnost, kdy píšu projekty, zprá-
vy nebo články. Plus, a to chci zmínit, hlídám stav stro-
jů, aut, kontroluji bezpečnost práce, plánuji, co se kde 
bude sekat, kam se odveze seno. Je to pohádka tisíce 
a jedné práce.

Pojďme se přesunout do Holáseckých jezer, kde jsi 
trávil poslední dobou společně s dalšími tvými kolegy 
poměrně dost času. Když se řekne přírodní památka 
Holásecká jezera, co Tě napadne jako první?

První co mě napadne, jsou mé toulky po jihu Brna. 
Vždycky jsem se někam svezl MHD a šel. Takto jsem jed-
nou narazil i na Holásecká jezera. Pamatuji můj první ob-
div z Oplety a betonových panelů. To se tam dalo ještě 
koupat. Prodíral jsem se roštím a celé území si podvě-
domě mapoval. Když jsem dělal průzkum, přišlo mi to 
vhod, protože jsem to tam důkladně znal.
Možná bychom lidem mohli objasnit, co to je vlastně 
roční biologický monitoring a jak probíhá?
Monitorování je součástí tzv. Hodnocení vlivu závaž-
ných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí 
a  páté zákona o  ochraně přírody a  krajiny podle § 67 
zákona mohou podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 
Sb. o  ochraně přírody a  krajiny, dříve se tomu říkalo 
biologické hodnocení, dnes se tomu už tak nesmí říkat 
a úředníci se to snaží nazývat H16. Samotný název toho 
procesu je, myslím, dostačující pro vysvětlení.
Proces funguje tak, že se musí vybrat, lépe řečeno vysou-
těžit, autorizovaná osoba. Ta je proškolena, aby dovedla 
vyhodnotit, které skupiny budou dotčené. To kupříkladu 
znamená, že na stepní lokalitě nebudeme provádět ich-
tyologický průzkum. Jakmile se vyberou skupiny, osloví 
se odborníci, kteří provádí šetření v době největší akti-
vity. Například u žab je nutné sledovat tah, rozmnožová-
ní, vracení se, vývojová stádia apod. Toto nelze udělat 
za dva týdny. Některé skupiny samozřejmě jdou udělat 
hned. Odborníci na konci sezony předloží závěrečné 
zprávy a mým úkolem je k tomu vypracovat „koordino-
vané“ stanovisko formou obsáhlejší zprávy, kde se popi-
sují detailní věci.
Přírodní památka Holásecká jezera mají rozlohu přes 
12 hektarů. Co všechno se v nich sledovalo?
Na Holáskách proběhl poměrně velký průzkum, tj. savci, 
ptáci, plazi, obojživelníci, k tomu jsem přizval odborní-
ka na měkkýše, s kterým jsem spolupracoval už v minu-
losti. Loni jsem narazil na odborníka na  vodní brouky. 
Ačkoliv jsem spíš botanik než zoolog, oslovil jsem ko-
legu botanika, který je výjimečný tím, že vidí, co oby-
čejný smrtelník přehlédne. Zapomněl jsem na ryby. Ty 
se nesledovaly, protože by se muselo provést slovení. 
Naštěstí před dvěma lety byl proveden průzkum, takže 
pro potřeby posouzení se využil. Pátralo se i v Nálezové 

Kvakoš Noční (pták čeledi volavkovití), foto Radomír Vondra

Pohled na Roučkovo jezero, foto Hana Stuchlík Kašpaříková
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databázi. Další skupiny jsme neřešili, protože by byl po-
sudek opravdu drahý.
Holásecká jezera byla vyhlášena s cílem ochrany refugia 
(čili útočiště) zvěře, hnízdiště ptáků a že se v ní vyskytují 
obojživelníci. Musím přiznat, že pro mě byl vždy tento 
předmět ochrany dost obecný. Možná je to ale dobře. 
Nicméně, je něco, co tu žije či roste a je unikátem? Třeba 
v rámci brněnské aglomerace, regionu.
Snad se kolegové neurazí, ale zásadní jsou vodní ptá-
ci. Napadá mě bukáček malý nebo kvakoš noční. Plus 
to jsou žáby, skokani, dokonce rosnička. Území je tak 
atraktivní, že tam zavítá řada unikátů jako je ledňáček 
nebo vydra, kterou tam viděl kolega v době, kdy už bylo 
po posudku. Překvapil mě průzkum vodních brouků, 
nikdy jsem neměl možnost provádět jejich hodnocení, 
ale jsou tam všichni ti vodomilové nebo potápníci, kteří 
mnohdy nemají ani český název.
V úvodu jsem zmínila nový projekt cílený na revitaliza-
ci Holáseckých jezer. Dokážeš na něm popsat pozitiva, 
ale také negativa? Myslím z hlediska dopadu na život-
ní prostředí.
Bude to kompletní revitalizace se vším všudy. Tento pro-
ces „obrody“ bude trvat přibližně deset let. Vybagruje 
se devět jezer a  vytvoří se litorály  – příbřežní biotopy. 
Pozitivem nechť je to, že se konečně něco na Holáskách 
bude dít. Negativem je usurpování zájmů. Ochrana pří-
rody je až na posledním místě. Přitom je to chráněné 
území. Nejsem ale zastánce přístupu „oplotit, zamknout, 
nepouštět lidi“. Měl by nastat kompromis. Jeden z na-
šich návrhů byl, že čím více budou jezera na jihu, tím 
to bude oblast rekreační. Sever ať je pro přírodu, jih, tj. 
Opleta, ať je koupací a pro rybáře, totéž klidně Strakovo 
pro rybáře.
K tomu mě napadá jedna zásadní otázka, která vlastně 
stále visí ve vzduchu. Jak moc je vlastně revitalizace 
chráněného území nutná? Jaký byl definován cílový 
stav?
Revitalizace je vhodná. Pokud by se neudělala, nebu-
de mít fatální následky. Je to ale škoda, protože teď je 
to území se spoustou stanovišť. Revitalizace v rozumné 
míře by přinesla další střípky do mozaiky. V místech, kde 
by se odbahňovalo, by vznikly hlubší tůně, v  místech 
bez bagrování by naopak vznikly větší porosty rákosu. 

V současném stavu tam nejsou členité litorály. Pokud to 
všechno jednou zaroste, bude to bohužel jeden velký 
rákos. S tím počítejme tak do 20 let.
Na výrobních výborech k  projektu revitalizace zazní-
vala řada nových informací, o kterých předpokládám, 
se bude ještě mluvit. Vybavíš si ale nějaké zajímavé 
perličky?
Perliček je hodně, to je jeden z bonusů jinak nudných 
výrobních výboru. Zajímavost byla, že Opleta nemá žád-
né výpustní zařízení, to současné je jen „na oko“. Taky je 
překvapivé, že jezera nejdou vypustit, jsou v jedné rovi-
ně. Pak vznikla spousta drbů, ale to bych nechtěl uvádět.
Náš spolek Čisté Tuřany působí v  jezerech už něja-
kou dobu. Začali jsme brigádami na sbírání odpad-
ků, přešli jsme k odstranění plotu, pořádali hromadu 
exkurzí s odborníky, přírodovědně zaměřené hry pro 
děti. S ohledem na Tvé zkušenosti s managementem 
chráněných území, máš pro nás nějaké tipy na činnosti, 
kterými bychom mohli jít na proti ochraně živočichů 
a  rostlin v  jezerech, a  současně abychom nemuseli 
čekat na velké a drahé projekty? Mimochodem, ví se, 
na kolik má přijít samotné odbahnění Holáseckých je-
zer a celá revitalizace?
Teď je důležité vyčistit okolí tůní, které se vybudovaly 
před pár lety. Ty dnes zarůstají orobincem a všemožným 
„nepořádkem“. Pak bych klad na důraz rozvolnění něko-
lika partií křovin. Nebylo by od věci začít sekat plochy 
ve vlastní režii, protože se sice sečou, ale posečená trá-
va není shrabána. Pak mě ještě napadá naučná tabule 
nebo navigační systém, který zmiňuji v  posudku. Bylo 
by to pár zastavení, která budou nejen informovat, ale 
budou navádět lidi a říkat jim, sem nechoďte, tady hníz-
dí labutě apod.).
Co se týče ceny revitalizace. První odhady hovoří 
o 150 000 000 Kč. Město to chce dávat do rozpočtu kaž-
dý rok po dobu 10 let. I tak je to patnáct milionu ročně, 
a to je nemalá část.

Rozhovor připravila
Hana Stuchlík Kašpaříková

Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

Lokalita Vinohrad - regulační plán (RP)
Na konci června proběhlo veřejné projednání návrhu 
RP. Do 7 dnů po tomto projednání bylo možné uplat-
nit k RP připomínky a námitky. Zjišťovali jsme aktuální 
stav jejich vypořádání  – dle Odboru územního pláno-
vaní a rozvoje (OÚPR) „k vypořádání připomínek dosud 
nedošlo z důvodu priority dalších souběžných zakázek 
vyžadujících dodržení smluvních termínů (rozsáhlé dílo 
„Vybrané změny ÚPmB“)“.
Do konce září by mohlo na OÚPR proběhnout vyhod-
nocení uplatněných námitek a připomínek k RP. Teprve 
„na základě vyhodnocení bude stanoven další postup 

Zástupce měkkýšů, foto Hana Kašpaříková
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pořizování (příprava pro předložení RP ke schválení 
a vydání či úprava návrhu, která může být i podstatná 
a může vést k opakovanému veřejnému projednání)“.

Lokalita U Potoka
V současnosti se dokončují dokumentace pro územní 
řízení jak na technickou a  dopravní infrastrukturu, tak 
i  na Dům s  pečovatelskou službou (DPS), mateřskou 
školku a bytové domy. Policie ČR neschválila navržený 
dopravní režim „obytné zóny“ uvnitř lokality a  dopo-
ručuje režim „zóna 30“. V  dokumentaci je nutné pro-
vést úpravy s ohledem na tuto změnu, např. napojení 
na stávající účelové komunikace, dořešení chodníků 
apod. Kamenem úrazu jsou změny, které zasahují do 
přilehlých pozemků. To vyvolává nutnost projednat 
a uzavřít dohody s  jejich majiteli, což je zatím na mrt-
vém bodě. Taktéž uzavření dohody magistrátu s maji-
telem chatky postavené na městském pozemku, která 
brání výstavbě v místě budoucí mateřské školky, se za 
prázdninové měsíce vůbec neposunulo.

Holásecká jezera
Probíhají přípravné práce k  samotné realizaci revitali-
zace jezer.
Byla uzavřena smlouva s vlastníkem pozemku přilehlé-
ho k jezerům (TJ Sokol Holásky) o umožnění zřízení sta-
vebního dvora pro revitalizaci. Připravuje se též smlouva 
s AGRO Brno ‑Tuřany o  vyčlenění pásu půdy podél zá-
padního břehu jezer pro vybudování dočasné obvo-
dové komunikace pro stavbu. S tím souvisí i probíhající 
správní řízení s vlastníky dotčených pozemků o souhlas 
s  využitím pozemků pro vybudování této komunikace. 
Na její zbudování budou využity betonové panely z jeze-
ra Opleta, které budou po ukončení revitalizace odstra-
něny a pozemky budou uvedeny do původního stavu.
Jako metoda odtěžení sedimentu se počítá s kombinací 
sacího bagru a drapáku. V obou případech by těžba pro-
bíhala z hladiny pomocí pontonu. Část materiálu bude 
použita na vymodelování dna a břehů jezer a litorálních 
pásem. S  uložením dalšího vytěženého sedimentu se 
počítá na Černovickou terasu k rekultivaci skládky.
V současnosti se také pracuje na dopracování biologic-
kého hodnocení aktualizovaného na všechna odtěžova-
ná jezera v souladu s novým zadáním stavby.

Ing. Vladimír Skácel, PhDr. Hana Dombrovská

Výstava perníků

Od září přijímáme přihlášky všech, kdo se chtějí zúčast-
nit výstavy o  perníku. Hlavním tématem jsou vánoce. 
Výstava je nesoutěžní, má pouze ukázat, co naše pe-
kařky či pekaři umějí. Pište na ichicha@seznam.cz, nebo 
telefonujte na 777 656 647, Ivana Kolečková, kde se do-
zvíte podrobnosti. Výstava proběhne od prosince 2019 
do března 2020.

Ivana Kolečková

Vítězství železných hasiček

V sobotu 1. 6. 2019 se konala další soutěž TFA mladých 
hasičů na výstavišti v Brně. Tvrdý trénink obě závodnice 
prodaly na závodech. Po druhých a  třetích místech to 
konečně vyšlo. Tentokrát stály na stupních vítězů obě 
sestry Malcovi.
V kategorii 10‑12 let skončila na 2. místě Karolína Mal-
cová. V kategorii 13‑15 let vybojovala 1. místo Kristýna 
Malcová, která se tímto rozloučila s dětskou kategorií.
Oběma gratuluji.

Martin Malec, trenér SDH Brněnské Ivanovice

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTIZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Jsme jeden tým
Upravené úsloví říká „čím menší děti, tím větší radost“. 
Toto úsloví v červnu potvrdili naši nejmladší fotbalisté ve 
věku 5‑8 let a můžeme na ně být docela pyšní. V červnu 
se naše minipřípravka zúčastnila mezinárodního turnaje 
v Ratíškovicích a dosáhla těchto výsledů: Hodonín porazi-
la 6:1, Malacky 8:4, Miravu 5:3, Vnorovy 9:3, Moravu 16:2, 
v  závěrečném zápase podlehla maďarskému Gyoru 3:2 
a skončila na pěkném druhém místě. Velkou zásluhu na 
úspěších tuřanské fotbalové líhně má Martin Kratochvíl, 
který není z Tuřan, stejně tak jako ostatní trenéři našich 
žákovských mužstev: jsou z Komárova, Líšně, Hvozdce, či 
dokonce z Veverské Bítýšky. Za tuto činnost musíme podě-
kovat panu Jedličkovi, Fryšovi, Hornochovi a Novotnému. 
Je smutnou skutečností, že z naší městské části se nám 
nedaří získat pro tuto činnost tatínky, případně dědečky.
Prosíme Vás, přijďte nám pomoci, nebudete toho litovat 
‑ čas strávený s dětmi či vnoučaty na hřišti se Vám mnoho-
násobně vrátí ‑ zkuste se nad touto naší výzvou zamyslet.
V  druhé polovině června se pod názvem „Jsme jeden 
tým“ uskutečnilo setkání rodičů hráčů přípravek a  žáků 
s hráči A a B mužstev a členů výboru SK Tuřany. V rámci se-
tkání se uskutečnilo utkání mezi A mužstvem a našimi mla-
dými fotbalisty. Dokonce některé fotbaluchtivé maminky 
se oblékly do fotbalového dresu a zapojily se do hry. Toto 
setkání se setkalo s velkým úspěchem a některé maminky 
napekly koláče a různé dobroty. Jedna maminka donesla 
krabici sněhových trubiček. Za tyto kulinářské výrobky jim 
patří velký dík. Celé akce se zúčastnilo přes 120 lidí.
V rámci setkání členové výboru SK odpovídali na dotazy 
rodičů, které se týkaly činnosti mládežnických družstev, 
a  to zejména s  pronájmem sportovní haly v  Tuřanech 
pro mladé fotbalisty. Rodiče se podivovali nad tím, že 
SK zaplatí městské části Brno ‑Tuřany za pronájem tuřan-
ské haly v zimních měsících pro žákovská mužstva téměř 

60 000 Kč. Rodičům jsme sdělili, že jsme se s touto skuteč-
ností naučili žít.
Koncem srpna se konal táborák s  opékáním špekáčků, 
loučením s prázdninami a zahájením nového ročníku fot-
balových soutěží 2019/2020. Do nového soutěžního roč-
níku přejeme všem našim mužstvům ty nejlepší výsledky.
Fotografie ze zápasů najdete na www.sk ‑turany.cz 
‑ fotogalerie.
 

Lubomír Kovář, předseda SK Tuřany

RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ!

TJ Sokol Brno ‑Tuřany zahajuje od října 2019 pohy‑
bovou průpravu pro děti od 3‑6  let. Cvičení bude 
probíhat v  pondělí od 16.30 do 17.30 h v  místní 
sokolovně.
Bližší informace na tel. 774 668 424

Jiří Cinádr

TJ Holásky informuje

Dovolte mi, abych vás pozdravil jako nově zvolený před-
seda TJ Holásky a také vám sdělil pár informací o situaci 
v TJ. Dne 29. 4. 2019 jsem byl na řádné valné hroma-
dě spolku zvolen novým předsedou spolku. Zároveň 
byl zvolen i nový výkonný výbor a také kontrolní komise 
spolku. Jako důkaz, že valná hromada proběhla stan-
dardně je to, že já jako předseda a  nové orgány jsme 
byly řádně zapsány do spolkového rejstříku. Prakticky 
ihned jsme se pustili do práce tak, abychom jednotu sta-
bilizovali jak funkčně tak především ekonomicky. Dále 
bylo nutné zajistit fungování téměř paralyzované čin-
nosti spolku zapříčiněné činností bývalého vedení. Bý-
valému vedení nejspíše nešlo o řádné fungování spolku 
jako spíše o jeho ochromení a přivedení situace na mez 
únosnosti kdy členové neměli chuť dále býti členy a po-
dílet se na činnosti spolku. Bývalé vedení vyvolalo spory 
nejen s nájemci „Orlovny“, ale především se svými členy, 
kteří pokud na něco poukázali, byli osočováni a bylo jim 
vyhrožováno podáním trestního oznámení. Těmto prak-
tikám se nové vedení vyhýbá a snaží se činnost spolku 
vrátit k normálu a také se nám to postupně daří.
V současnosti pracujeme na spuštění nových webových 
stránek. Náš oddíl stolního tenisu zahájil sportovní se-
zonu 2019/2020. Od října spustíme provoz naší sauny 
s  některými novinkami a  to především s  opraveným 
bazénkem a  také otevření sauny směrem k  veřejnosti. 
I nadále bude probíhat v dopoledních hodinách během 
pracovního týdne cvičení matek s dětmi. Více informa-
cí o dění a novinkách vás budou informovat naše nové 
webové stránky: www.tjholasky.cz, kde naleznete všech-
ny potřebné informace.

Za TJ Holásky z. s. předseda Bc. Aleš Jakubec 
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První zářijový víkend patřila SH Tuřany 
florbalistům
Prázdniny jsou pryč a to značí jediné. Začíná florbalová 
sezóna. Klub TROOPERS uspořádal již 4. ročník mládež-
nického turnaje TROOPERS Cup. Ve 4 kategoriích se 
představilo 29 družstev z 8 klubů, z nichž 7 bylo z Brna 
a jeho okolí. Jedinou výjimku tvořil klub FBC Přerov, 
kterému cesta do haly na Měšťanské ulici trvala déle. 
V sobotu se odehrával turnaj přípravek a elévů. Nejpr-

ve mezi sebou všechny týmy porovnaly síly v základní 
skupině, aby následně mohly hrát o umístění. Dopo-
lední část turnaje, která patřila přípravkám, skončila 
až v  prodloužení finálového zápasu, po jehož konci 
zlatá medaile visela na krku hráčů TROOPERS. Elévo-
vé si v odpolední části turnaje zlato také nenechali uté-
ci a díky výhře 12:1 ve finále si rovněž odvezli zlatou 
památku.
Nedělní den patřil mladším a starším žákům. Jelikož se 
jedná o věkově starší hráče, zvětšilo se hřiště a také se 
zvýšil čas trvání zápasu. Diváci, kteří se do haly přišli po-
dívat, mohli opět sledovat, jak se děti baví florbalem. 
V obou kategoriích uspěly týmy TROOPERS. 
Celý turnaj tedy ovládli hráči TROOPERS. Nejsou to ale 
výhry, proč hrajeme florbal. Našim cílem je, aby děti 
florbal bavil. Výsledky se pak dostaví samy.
Chtěli byste, aby vaše dítě (ano, hrají za nás holky i klu-
ci) hrálo za TROOPERS? Každé úterý a pátek máme ve 
sportovní hale na Měšťanské ulici tréninky. Pokud se 
vaše dítě narodilo v roce 2009 nebo 2010, tréninky za-
čínají v 17:00 a končí v 18:30 h. Pokud jsou mladší, pak 
mohou přijít ukázat svůj talent od 16:00 do 17:30 h.
Pokud byste chtěli o florbalovém klubu TROOPERS 
vědět více (a nenechat si tak ujít například 5. ročník 
TROOPERS Cupu), jsme aktivní na sociálních sítích. Na 
Facebooku nás najdete jako Florbal Troopers. Na Insta-
gramu jako florbal_troopers.

Jan Daler

SPORT
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    Nadnárodní společnost se sídlem Kaštanová 
34, 
    areál MANAG hledá nové kolegy na pozici: 

   Brigáda ve skladu  

• Drobné práce - třídění, kontrola, balení 
zboží 

• Libovolný počet hodin 
• Pružná pracovní doba (pouze ranní 

směna) 
• Nenáročná manuální práce 
• Nástup možný ihned 
• Více info na tel. 603 193 870

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

PRÁCE POKRÝVAČSKÉ, TESAŘSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, PVC 
FOLIE, MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN,
tel: 604 303 554, Plotteror@seznam.cz

OPRAVÍM POČÍTAČ/SEŘÍDÍM. P. Beller@seznam.cz, tel. 
776 187 490

Hledáme paní na celodenní hlídání seniorky. 
Vše po telefonické domluvě. Jana Ambrožová, tel. 
731 488 836, Tuřany, Růžová ul.

Tuřanská 55, Brno-Tuřany TEL.: 545 219 094      MOB.: 606 882 314

kosmetika - pedikúra - manikúra
na objednávku tel.: 605 541 837

permanentí make-up
na objednávku tel.: 777 086 915

Kadeřnictví

pá 13–19 hodin čt 10–16 hodin 

dámské po–pá 8–19 hodin

pánské po 13–19 hodin po 13–19 hodin 
PLATÍ OD 1. 5. 2019
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Taneční studio KOMETA 

www.tskometa.cztel: 733 523 001

Přijďte si k nám zatančit

NABÍDKA TANEČNÍCH KURZŮ

PODZIM 2019
TANCOVÁNÍ PRO DĚTI 3-12 let
• DĚTI I. (3-4 roky) • DĚTI II. (4-5 let)

• SPORTOVNÍ TANEC (kluci a holky ve věku 5-10 let)

• TANEČNÍ GYMNASTIKA (6-12 let)

• LATINO SHOW PRO HOLKY I. (5-8 let)

• LATINO SHOW PRO HOLKY II. (8-12 let)

TANCOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ 13-19 let
• LATINO DANCE PRO DÍVKY

TANCOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ JEDNOTLIVCE 

• LATINO DANCE PRO ŽENY

• TANEC S PROFI TANEČNÍKEM

• SOUKROMÉ TANEČNÍ LEKCE

TANCOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ PÁRY
• SPOLEČENSKÝ TANEC PRO ZAČÁTEČNÍKY

• SPOLEČENSKÝ TANEC PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

• SPOLEČENSKÝ TANEC PRO POKROČILÉ

• SOUKROMÉ TANEČNÍ LEKCE 

Přihlášky a informace:

začínáme od října
Možnost zkušební lekce zdarma

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno ‑Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno ‑Tuřany, 
Tuřanské náměstí 1, e ‑mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická 
verze je umístěna na webových stránkách ww.turany.cz. Tisk: Střední škola grafická Brno, Šmahova 110, 627 00 Brno Příští uzávěrka je 18. 11. 
2019. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost 
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NOVÁ 
ŠKODA 
SCALA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Nová ŠKODA SCALA: 
4,1–5,0 l/100 km, 108–113 g/km 

Den D 24. dubna 2019 – přijďte prozkoumat  
nový model ŠKODA SCALA. Na všech našich 
pobočkách Vám rádi poskytneme kompletní 
informace k novému vozu. Samozřejmostí je  
i testovací jízda. Už nyní najdete na našich webových 
stránkách aktuální nabídku vozů ŠKODA SCALA. 

Vyberete si z nabídky více jak 40 vozů ŠKODA 
SCALA ve výbavových stupních AMBITION a STYLE.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a.s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, tel.: 519 402 111
Lidická 123, 690 03 Břeclav, tel.: 519 326 500
Chrlická 1153, 664 42 Modřice, tel.: 548 133 810
www.agrotecauto.cz

SKO-Scala-185x120mm.indd   1 13.03.19   10:40



Církev československá husitská vás zve na 

koncert 

HELFERTOVA ORCHESTRÁLNÍHO
SDRUŽENÍ 

na programu díla Georga Friedricha Händla, Leoše Janáčka, Antonína
Dvořáka, Dmitrije Šostakovice, Pietra Mascagniho, Josefa Haydna.

Dirigují

Mgr. Stanislav KUMMER
Vít Mareček

neděle 20. října 2019 v 17 HOD.
Husův sbor, Karkulínova 8, Brno Tuřany

Vstupné dobrovolné

Tuřanský hode  
19.-21.10.2019 

 Sobota 19.10.  dopoledne zvaní na hody 
                    od 20 hod taneční zábava 

 Neděle 20.10. ve 14 hod požehnání v kostele 
                    ve 14:30 průvod od sokolovny 
                    poté odpolední zábava 

          Pondělí 21.10. od 19 hod babské hody

Zve TJ Sokol  
Brno-Tuřany a  

NS Ferdinanda Volka             

Kde: Sokolovna Tuřany 
Hraje: Tuřanská Večerka 


