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Úvodní slovo 

V sobotu 12. března v odpoledních 
hodinách se u příležitosti 100. výročí 
narození malíře Rudolfa Kundery konala 
v Husově sboru vzpomínková slavnost.  
Život i dílo slavného rodáka z Tuřany 
připomenuli farářka církve československé 
husitské Světluše Košíčková a starosta 
městské části Brno-Tuřany, kteří také 
odhalili pamětní desku s reliéfem Rudolfa 
Kundery. Program pokračoval uvnitř sboru 
přednáškou věnovanou obrazu Světlo 
pravdy a byl zakončen koncertem Tria od 
svatého Jakuba. 
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Vážení spoluobčané, 
 

jedním z témat tohoto vydání listů je Územní plán města Brna. 
Jak jistě víte, jsou vypracovány tři varianty konceptu Územního 
plánu města Brna. Nyní probíhá na Odboru územního plánování a 
rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) zpracování 
připomínek a námitek podaných občany samotnými, občanskými 
sdruženími a dotčenými orgány. Tyto subjekty měly svá vyjádření 
podat do 10. 3. 2011. Jelikož podaných námitek a připomínek se 
sešlo velké množství, nemá zatím naše městská část tyto námitky 
a připomínky k dispozici a nemůže se jimi ani rada ani 
zastupitelstvo zabývat. Tolik úvodem. 

Nyní mi dovolte, abych v krátkosti shrnul, jak probíhá 
projednávání a zpracovávání vyjádření k územnímu plánu za naši 
městskou část. Nejprve 11. ledna 2011 seznámil Ing. arch. Jaroslav 
Dokoupil za firmu Arch design s konceptem a variantami územního 
plánu radní. Už při této příležitosti rada vznesla mnoho výtek 
k navrhovaným variantám řešení. Dalším důležité jednání se konalo 
10. února 2011. Šlo o projednávání a seznámení se s územním 
plánem v širším kontextu na OÚPR MMB za účasti sousedních 
městských částí. Tohoto jednání se mohli zúčastnit všichni (tedy 
opoziční i koaliční) zastupitelé za naši městskou část, které jsem 
pozval osobním dopisem. Proto bylo pro koalici velmi překvapivé, 
když opoziční zastupitelé žádali na zastupitelstvu 21. února 2011 
zařazení bodu připomínky a námitky k územnímu plánu za 

městskou část, aniž znali názor vás, spoluobčanů. Jak si jistě 
vzpomínáte, beseda proběhla 24. února 2011 v Orlovně. Padlo zde 
mnoho podnětných vyjádření a byl vám přednesen plán, jak se bude 
v této věci postupovat. Tato beseda rozvířila různé náměty a debaty. 
Byl jsem potěšen, že několik schopných a iniciativních občanů 
vzalo na sebe velice náročný úkol a dali se do příprav na 
podpisovou akci. Vypracovali námitku veřejnosti ke konceptu 
územního plánu, která zní: 

1) Nesouhlasím s výstavbou průmyslové zóny v k.ú. Tuřany (TU-
1, TU-2, TU-7) tak, jak je navrhována v konceptu územního plánu 
ve variantách I., II., III. 

2) Navrhuji rozšířit plochy krajinné a rekreační zeleně v k.ú. 
Tuřany (TU-1) tak, aby jakákoliv průmyslová zástavba byla 
izolována od ploch určených pro bydlení. 

3) Navrhuji, aby v k.ú. Holásky (lokality Vinohrad a U potoka, 
Ho-4) bylo v návrhu ploch pro bydlení změněno plošné uspořádání 
zástavby z kompaktní (B/r/2) na volnou (B/d/1).  

Podle zpráv organizátorů podepsala uvedený text většina 
tuřanských občanů, já osobně jako první. Podle mých informací 
existují a byly podány na OÚPR ještě další tři námitky zástupců 
veřejnosti. Ty však nyní nemohu komentovat, protože s jejich 
obsahem nejsem seznámen, městské části dosud nebyly předány. 

Na tomto místě se chci také vyjádřit k různým informacím, které 
kolují po naší městské části na adresu mé osoby. Údajně jsem byl 
do Tuřan dosazen s úkolem prosadit velkou průmyslovou zónu. 
Autorů tohoto tvrzení se chci zeptat: neproběhly snad v naší 
městské části řádné volby? Stýská se snad autorovi či autorům po 
době před rokem 1989, kdy bylo dosazování běžné? Nebo mají tato 

Slavnost  
v Husově sboru 
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TJ Brno Dvorska uspořádá dráze ve Dvorskách 
v tomto roce tři dostihové dny, a to ve dnech 
23. dubna, 25. června a 24. září. 

První z nich, pod záštitou hejtmana Jihomoravského 
kraje Michal Haška, se uskuteční v sobotu 23. dubna 
2011 od půl druhé odpoledne. Hlavním závodem dne 
bude steeplechase na 4100 metrů o Pohár hejtmana 
jihomoravského kraje. Program doplní další 
překážkové dostihy a 5 rovinových dostihů. 

Pozvánka  
na brněnské dostihy 

Výrazného úspěchu dosáhla čtrnáctiletá Aneta Krejčí z Tuřan se svým 
tanečním partnerem Jiřím Valou: v letošním roce zvítězili ve své kategorii 
(Junior II) hned na třech mistrovstvích České republiky, a to 20. ledna ve 
standardních tancích v Hradci Králové, 19. února v latinskoamerických 
tancích v Praze a 19 března v deseti tancích v Brně. 

Koncem března se tento juniorský pár zúčastnil jako úřadující mistři České 
republiky Mistrovství světa v latinskoamerických tancích, které se konalo 
v Moskvě, v říjnu pak, jako nejlepší pár v České republice ve své kategorii, budou 
soutěžit Mistrovství světa ve standardních tancích v moldavském Kišiněvě. 

Aneta se tanci věnuje již od svých osmi let. Díky vstřícnému přístupu ZŠ 
Měšťanská může skloubit náročnost sportu na vrcholové úrovni se základní 
školní docházkou i přesto, že denně trénuje a na tréninky v Tanečním klubu 
Gradace dojíždí do Kroměříže.  

Aneta Krejčí 
mistryně České republiky 

Ředitelka Mateřské školy U Lípy Svobody 

jménem dětí děkuje manželům Haladovým 

a Jamborovým za zakoupení didaktických 

pomůcek a hraček, manželům Sázavským za 

zakoupení servírovacího vozíku a olištování 

rohů v budově školy, paní Drápelové za 

zakoupení výtvarných pomůcek, paní 

Vorálkové za dárky pro děti a panu Vorálkovi 

za opravy v mateřské škole, panu Zlochovi 

a panu Gehringerovi za pracovní listy pro 

předškoláky a kalendáře. 

Poděkování patří rovněž všem rodičům za 

dosavadní spolupráci. 

 

Marie Přichystalová, ředitelka mateřské školy 

Ples ZŠ Měšťanská 
V sobotu 19. února se konal v sokolovně školní ples. Děkujeme 

rodičům a příznivcům školy za hojnou účast. Všem organizátorům – 
zaměstnancům ZŠ Měšťanská a HŠ Yamaha děkujeme za příkladnou 
pomoc. 

Vedení Základní školy Brno, Měšťanská 21 děkuje sponzorům 
školního plesu za projevenou přízeň sponzorům: 

Zlatnictví Tůma, Charbulova 29, vedení FC Zbrojovka Brno, DISTR 
Mikulov, DŮM BAREV, vedení HŠ Yamaha Tuřany, Autoservis 
Svoboda Tuřany, L. S. Smrčka – Autoservis, Řeznictví a uzenářství Bubla, 
Vondra – Reklama, restaurace Tuřanská beseda, PS Mládí, Pallovi – 
cukrárna, zaměstnanci ZŠ Brno-Tuřany, Iva Kolečková, paní Lespuchová, 
paní Lengálová, Pekárkovi-Blučina, Ing. Chlup – zdravá výživa, pan 
Weidhoffer, firma Vitana, pan Lang, BIKOS - potraviny, firma dr. Oetker, 
Železářství Tůma, Cola Transport, Letiště Tuřany, Modios Modřice, 
zelenina – Svoboda – Líšeň, IKEA Brno, MAKRO Brno, ing. Preisler – 
NOTA, Česká pojišťovna, kadeřnictví Zavadilová, Bomaso Slatina, 
Jiří Krejčí – Tuřany, Zlatá hvězda, Expolar, firma Knorr – pan Sláma 
a všichni rodiče, kteří si zakoupili sponzorské vstupenky. 

Všem sponzorům ještě jednou děkujeme a přejeme si jejich přízeň 
i do dalších let. 

Božena Küfhaberová 

V doprovodném programu se návštěvníci mohou těšit na dostih poníků, seskok padákem na cíl a projížďky kočárem, 
pro děti bude připravena jízda na ponících. 

Více informací na www.dostihybrno.cz                                                                        Srdečně zvou pořadatelé 

GARÁŽ 
 

hledám garáž v lokalitě ulic 
Moravská, Sokolnická 

 

Pronájem, případně prodej 
 

telefon 602 765 793 
e-mail: hauler@seznam.cz 

www.photokids.cz  
 

Fotografování miminek,  
dětí a rodinných portrétů,  

tel: 737 682 839  
e-mail: photokids@volny.cz  

 

Brno – Vinohrady 

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV 
V BRNĚ  
i okolí, ve vlastnictví, možno i 
s chatou. Finance mám.  
Tel.: 774 248 403. 
 

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ  
i okolí, pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím nabídněte. 
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839. 
 

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV 
V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda 
jistá. Tel.: 776 809 213. 
 

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ 
k bydlení (větší i menší i ve 
špatném stavu). 
Jen solidně. Platím hotově. Jsem 
přímý kupec. Tel.: 546 220 361.  
 

Zn.: Brno i okraj. 

MŠ U Lípy Svobody 

 
Přenechám v Tuřanech hrobové 

místo s pomníkem pro čtyři 
urny. (číslo hrobu 329) 

mobil:606641902 

MALBY 14, -Kč/m2, nátěry dveří 350,-Kč/kus, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, aj. 
Tel: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz , platba hotově = SLEVA 250,-Kč! 
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Rozhodně nesedí v klubovně se založenýma rukama: 
naopak, v zimě jsme téměř stejně čilí jako v létě. V minulém 
čísle jsme psali o vánoční výpravě s Betlémským světlem. 
Během několika posledních týdnů jsme podnikli několik 
dalších akcí: zúčastnili jsme se zimního skautského závodu, 
družina skautek navštívila výstavu Terakotová armáda 
a vernisáž výstavy fotografií ze života malíře Rudolfa 
Kundery a opět jsme pořádali Zájmové soboty, během kterých 
se děti podle svého zájmu seznámily s řadou zajímavých 
témat. 

 
Zimní skautský závod 
 

V zimním skautském závodu nazvaném Memoriál Břeti 
Hampla, který pořádají skauti z České Třebové, vybojovaly 
naše hlídky několik pěkných umístění. Soutěžilo se 
v tradičních skautských disciplínách, jako je například 
uzlování, poznávání rostlin a živočichů, zdravověda, 
obratnost, zacházení s ohněm nebo šifrování. Do bodového 
hodnocení se započítával i čas na trati a chování. V kategorii 
skautek byla rozhodující práce s mapou a buzolou: ty, které se 
nezorientovaly v terénu a nestihly v časovém limitu najít 
všechna stanoviště a splnit úkoly, byly diskvalifikovány. 

Závodili jsme v kategoriích skautek, světlušek a vlčat. Smečka tuřanských vlčat (mladší chlapci) obsadila pěkné 
druhé místo. Světlušky, jejichž družstvo početně oslabila chřipková epidemie, musely startovat ve smíšené hlídce 
s děvčaty z Králík a umístily se na čtvrtém místě. V kategorii skautek byla velká konkurence, závodilo celkem 
deset tříčlenných hlídek. Naše dvě hlídky ovládly stupně vítězů: jedna s přesvědčivým náskokem zvítězila a 
odvezla si putovní trofej memoriálu, druhá, na poslední chvíli doplněná jednou světluškou, předvedla překvapivě 
dobrý výkon a skončila na třetím místě. 

Protože závod začínal už v časných dopoledních hodinách, spojili jsme jej se zimní výpravou. Do České 
Třebové jsme přijeli již v pátek před závodem a neděli po závodě jsme využili k návštěvě nedaleké pravěké 
osady Křivolík. 

 

Zájmové soboty 
 

Dvě zimní soboty v klubovně a okolí patřily řadě témat, která nejsou typickou náplní běžné skautské schůzky, 
ale chceme je svým členům zpřístupnit formou zájmových bloků. Tak se klubovna postupně proměňovala: chvíli 
to byla provizorní ordinace k bližšímu seznámení se zdravovědou, chvíli zase výtvarná dílna pro vyzkoušení řady 
technik (korálkování, práce s modelovacími hmotami, zdobení pomocí ubrousků a další), na několik hodin zde 
vzniklo pracoviště pro několik elektrotechniků s pájkami a hromadou nejrůznějších součástek. Jindy zase 
v klubovně vznikla biologická laboratoř, kde proběhlo několik pokusů, například získání DNA pomocí běžně 
dostupných prostředků: všichni, včetně těch nejmladších, si odnesli domů zkumavku s viditelným třpytivým 
vláknem této zajímavé látky. Venku si zájemci vyzkoušeli lasování a hledání „pokladů“ – geocaching. 

Romana Zaoralová – „Erzeta“  

Co dělají skauti v zimě? Fotbalový klub SK Tuřany 
Fotbalový klub SK Tuřany pořádá dne 18. června 2011 od 8.30 

mezinárodní turnaj starších přípravek. V již 8. ročníku Tuřany 
Cupu se představí 21 týmů, mezi nimi například Slovan 
Bratislava, Bohemians Praha 1905, FC Nitra nebo loňský obhájce 
prvenství Sigma Olomouc. Po skončení turnaje se v areálu klubu 
koná od 20 hodin taneční zábava. Na obě akce všechny srdečně 
zveme. 

Do mládežnických družstev stále přijímáme mladé zájemce 
o kopanou: uvítáme hochy ve věku 5 až 14 let. Bližší informace 
na telefonním čísle 720 354 007.               Martin Horákovský 

Pohřeb v Texasu 
Pohřeb se konal 26. února s velkou slávou, za doprovodu 

Brněnského kredencu, rakev prošla celým texaským salonem a nesli ji 
nejvýznačnější a nejudatnější chlapíci, členové Sboru dobrovolných 
hasičů z Brněnských Ivanovic a sama velitelka, Zdena Jandová, měla 
nádhernou závěrečnou smuteční řeč. Jistě už teď všichni tušíte, o co šlo: 
v Texas Ranchi se pochovávala basa, jak to o ostatcích bývá zvykem.  

Celou masopustní veselici doplnil rej masek: bylo vidět nejenom víly, 
hastrmany a medvědy, ale i důstojné staročeské měšťanské rodiny nebo 
zručné řemeslníky z časů dávno minulých. Obdiv patří všem, kteří 
nelitovali volného času, a přišli pobavit nejen sebe, ale i své známé a 
další hosty ostatků.  

Věřme, že všichni tito obětavci budou mít dostatek chuti i sil 
zopakovat si takovýto pohřeb i příští rok.                           Jiří Bartoš 

Den pro adopci 
v brněnské ZOO 

V sobotu 30. dubna 2011 od 13 hodin se v brněnské 
zoologické zahradě uskuteční Den pro adopci. Vítáni 
jsou všichni, kdo se chtějí dozvědět více o možnosti 
adopce zvířat. Děti se navíc mohou těšit i na bohatý 
zábavný program. 

Změna  
adresy webu 
Římskokatolická farnost 
u kostela Zvěstování Panny 
Marie, Brno-Tuřany oznamuje 
změnu adresy webu na 
www.farnostturany.cz 
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Blok č. 1: 5.4., 7. 6., 2. 8., 4. 10. 
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, 
Moravská, Myslivecká, Podlipná, Přichystalova, Růžová vrchní, 
Sokolnická – u bytového komplexu, Střížova, Šípkova, Tuřanské 
nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova – slepá 
 
Blok č. 2: 12.4., 14. 6., 9. 8., 11. 10. 
areál zdravotního střediska, Glocova, Haraštova, Javorová, Jiřinová, 
Jubilejní, Kudrnova, Malínská, Měšťanská, Na Hrázi, Švédská, 
Tuřanské nám. – parkoviště pod stánkem PNS, U Lesíčka, 
U Potoka, Uhýrkova, V Pískách, Vyšehradská,  Zezulova 
 
Blok č. 3: 19.4., 21. 6., 16. 8., 18. 10 
Ivan.nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, 

Základní sazba poplatku za psa činí 240,- Kč, sazba za druhého a každého dalšího psa činí 360,- Kč. Pro držitele, 
který je poživatelem jakéhokoliv důchodu, činí sazba 90,- Kč (nutno doložit dokladem), sazba za druhého a 
každého dalšího psa činí 150, -Kč. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření nejpozději do 
31. března každého roku. 

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

Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik nebo zánik 
poplatku nebo jeho výši, do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. 

Agendu ohledně místního poplatku ze psů můžete vyřešit na ÚMČ Brno-Tuřany. 
Kontaktní osoba: pí Rosenbergová, tel. 545 128 242, e-mail: rosenbergova@turany.cz 

Průmyslová zóna  
na úrodné půdě 
v Tuřanech,  
sídliště vedle  
Holáseckých jezer? 

Takto nevěřícně se ptá většina občanů naší městské části. 
Jako by nestačilo, že již desítky let doplácíme na negativní 
vlivy letiště, které bylo vybudováno na ploše široko daleko 
jediného lesa. Museli jsme chápat, že letiště je stavba 
celoměstského, ba krajského významu. Logicky bychom čekali 
kompenzaci za tuto újmu na našem zdraví a prostředí, místo 
toho nám však hrozí další výstavba nadregionální důležitosti – 
průmyslová zóna. Zkušenosti z nedaleké černovické terasy 
přitom ukazují, že pro investory je lokalita atraktivní jen 
po dobu daňových prázdnin, pak odejdou a zůstanou po nich 
jen opuštěné budovy. Ale pole ani les nám už nikdo nevrátí, dál 
se bude zhoršovat naše životní prostředí a ozdravující zeleň už 
nebude kam vysadit. 

Stejně tak si nepřejeme vybudování bytových domů v samém 
srdci Holásek, na okraji přírodní památky. Obavy 
z nadměrného hluku, nárůstu dopravy, zdvojnásobení počtu 
obyvatel této dosud tak klidné a tiché lokality naší městské 
části jsou určitě na místě. Dopad na kvalitu bydlení 
starousedlíků i na místní přírodní podmínky může být 
nedozírný. 

Z hlediska třistasedmdesátitisícového Brna jsou to řešení 
výhodná, vzhledem k devíti tisícům obyvatel městských 
částí Tuřany, Holásky, Dvorska, Brněnské Ivanovice 
a Chrlice však velmi bezohledná. 

Na besedě k plánovanému územnímu plánu, která se konala 
24. února 2011 na Orlovně, jsme se dozvěděli, jaké máme 
možnosti se bránit. Zbýval jen krátký čas k tomu, abychom si 
mohli ustavit zástupce veřejnosti. Přesto se díky obrovskému 
nadšení a úsilí mnoha dobrovolníků podařilo shromáždit 
dostatečný počet podpisů, aby naším jménem mohli podávat 
námitky na město i kraj Lenka Hersheyová, Hana 
Kašpaříková, Miroslav Dorazil a Aleš Hepnar. Tito zástupci 
v poslední den lhůty – 10. března – skutečně námitky podali. 

Tím však celá věc pro nás občany nekončí. Další velmi 
podstatné stanovisko bude podávat naše městská část – 
tedy zastupitelstvo. Je velmi důležité, abychom byli dobře 
informováni o tom, jak nás naši zastupitelé budou v rámci 
města Brna obhajovat. Proto bychom se měli zúčastnit 
dubnového jednání zastupitelstva. 

Každý občan města Brna má právo vystoupit na jednání 
městského zastupitelstva. Stejně tak má právo napsat 
jakémukoliv zastupiteli dopis nebo e-mail. Není pochyb 
o tom, že slušnou formou podaná připomínka adresovaná 
přímo zastupiteli bude mít svůj vliv na jeho konečné 
rozhodování při hlasování o definitivním územním plánu 
města Brna. 

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se osobně 
účastnili sepsání námitek, shánění podpisů, těm, kteří poskytli 
technické prostředky, a v neposlední řadě všem, kteří se 
pod námitky podepsali. Doufejme, ž nám tato soudržnost 
vydrží a že se nám společnými silami povede udržet 
podmínky v naší městské části takové, jaké si je přejeme. 

Iniciátoři občanské aktivity 

Plán čištění komunikací  

Poplatek ze psů 

Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, 
Pěnkinova, Písečná, Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, 
Prodloužená, Saidova, Sladovnická – i k sběrnému středisku, 
U Lípy Svobody, V Tišině, Vinohradská – od Popelovy po 
želez.mostek, Votroubkova, Widmannova, Zahrádky, Závětrná  
 
Čištění základního komunikačního systému – červen, 
srpen, říjen 
Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná 
– hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, 
Pratecká, Průmyslová – část od potoka, Revoluční, Rolencova, 
Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od 
Hanácké po Sokolnickou, ul. 1. května, V Aleji, Zapletalova 
 

Termíny pro rok 2011: 
23. 6., noc z 23. na 24. 6. 18. 8., noc z 18. na 19. 8.13. 10., 
noc z 13. na 14. 10. 

Pravidla  
odtahů vozidel  
Odtahy vozidel při blokovém čištění zajišťuje 
společnost Brněnské komunikace a.s. dle zákona 
č. 13/1997 Sb., §19 odst. 6. V případě, kdy v rámci 
blokového čištění  dojde k odtahu vozidla, bude 
s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno 
takto:  

-provozovatel vozidla, kterému bylo vozidlo 
odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí 
vozidla na odstavné  zené pro blokové čištění. 
Provozovatel v takovém případě zaplatí cenu jednoho 
odtahu; 

- nedostaví-li se provozovatel pro vozidlo nebo jinak 
nekontaktuje odtahovou službu ve výše uvedené době 
(tj. nejpozději 1 hodinu před skončením doby 
vymezené pro blokové čištění), vozidlo bude následně 
vráceno na místo odtahu. Po provozovateli bude 
vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové 
parkoviště a ceny za odtah vozidla na místo odtahu; 

- kontaktuje-li provozovatel vozidla odtahovou 
službu ve výše uvedené době (tj. nejpozději 1 hodinu 
před skončením doby vymezené pro blokové čištění) 
a požádá-li o vrácení vozidla na místo odtahu, bude mu 
vozidlo vráceno na místo odtahu v době nejdříve 
1 hodinu před skončením doby vymezené pro blokové 
čištění. Po provozovateli bude vymáháno zaplacení 
ceny odtahu na odtahové parkoviště a ceny za odtah 
vozidla na místo odtahu. 

Začátek blokového čištění v 8.00 – odtahy vozidel začínají v 8.00 hod. 
(upozornění pro uživatele vozidel, kteří dosud s vozidly odjížděli až těsně 
před tím, než se začala čistit „jejich ulice“)   
 

Konec blokového čištění v 16.00 – v době od 15.00 do 16.00 bude 
odtahová firma odtažená vozidla vracet zpět na původní místo, z toho 
důvodu nelze na komunikacích označených dopravním značením 
parkovat před 16. hodinou. V opačném případě se uživatel vozidla 
vystavuje možnosti odtahu vozidla nebo postihu ze strany Městské policie 
(změna oproti dřívějšku, kdy bylo tolerováno zaparkování vozidla na již 
vyčištěné komunikaci i v době, kdy ještě nebyla odstraněna dopravní 
značka). 
 

Termín pro vyzvednutí odtaženého vozidla – do 15.00 (tj. nejpozději 
1 hodinu před koncem blokového čištění) má provozovatel vozidla možnost 
vyzvednout si vozidlo na odstavném parkovišti (Firma Černý, Drážní 9, 
Brno-Slatina, areál F.K. Holoubek, tel.: 548 217 484, 602 737 673), nebo se 
domluvit na tom, že si vozidlo v dohodnutém termínu vyzvedne osobně 
a nechce ho po vyčištění vracet zpět na místo odtahu – vyhne se tak poplatku 
za dvojí odtah. 
Celková cena za odtah na odstavné parkoviště a zpět na místo odtahu činí dle 
informací Brněnských komunikací a.s. 3.720,- Kč. 
Věříme, že si uživatelé vozidel uvědomí, že je jednodušší v den čištění 
komunikací vždy v době od 8.00 do 16.00 na těchto komunikacích 
vůbec neparkovat, než pak utrácet čas a peníze v případě, že jim 
vozidlo bude odtaženo.  
Záležitosti související s odtahem vozidel při blokovém čištění řešte 
s uvedenou odtahovou firmou nebo s Brněnskými komunikacemi a.s. 

Upřesnění pro městskou 
část Brno-Tuřany 



 

8 5 LISTY duben 2011 

slova očernit současnou koalici a zakrýt tím vlastní neschopnost? 
Nevím, v každém případě však chci, abyste vy, spoluobčané z 
Tuřan, Holásek, Brněnských Ivanovic a Dvorsk, věděli, že za vámi 
stojím a budu spolu s kolegy z rady a koalice prosazovat vaše 
názory. Nenechte se manipulovat některými lidmi, kteří svůj 
neúspěch skrývají za demagogické výlevy, nepřesné a neúplné 
informace. Jen pro dokreslení: Územní plán města Brna je 
připravován již od roku 2002. Některé plochy, jež nový územní plán 
upravuje a jsou návrhové, jsou v daleko menší rozloze, než byly 
navrženy v urbanistické studii rozvojových zón projednávané v roce 
2007 nebo v zadání aktualizace současného územního plánu v roce 
2009 a je zvláštní, že to bývalé koalici nevadilo tolik jako nový 
územní plán. Proč minulé vedení radnice již tehdy nebilo na 
poplach? Na tyto otázky ať si každý odpoví sám.  

Také není pravda, že současná koalice na radnici nic nečiní ve 
věci územnímu plánu. Uvedu jen malý výčet toho, co jsme již 
připravili a co děláme: jedenkrát týdně porada vedení a studium 
variant konceptu územního plánu, zpracovávání podkladů pro 
příslušné komise, projednání rámcového stanoviska v radě, jednání 
se zástupci Občanského sdružení Holásky, s veřejnými zástupci 
a v neposlední řadě jednání a přijímání podnětů od vás, občanů, 
kteří chodíte za mnou nebo místostarostou. 

Jistě vás zajímá, jaký bude další postup. Po dohodě v koalici a na 

Z jednání ZMČ a RMČ Brno-Tuřany 
návrhové plochy pro bydlení při ulici 
V Aleji v lokalitě nazvané „Obytný soubor 
Holásecká jezera" a do doby jeho vydání o 
vyhlášení stavební uzávěry v celé 
návrhové ploše, 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 
20.000 Kč Náboženské obci 
Církve československé husitské v Brně-
Tuřanech na nátěry oken Husova sboru, 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 
10.000 Kč Českému svazu chovatelů, 
Základní organizace 32 Brno-Tuřany na 
místní výstavu drobného zvířectva, 
- schválila poskytnutí dotace ve výši 6.000 
Kč Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Tuřany 
na „Tuřanské vostatky",  
- schválila poskytnutí dotace ve výši 5.000 
Kč Sboru dobrovolných hasičů Brno-
Holásky na „Holásecké ostatky“,  
- souhlasila s obsahem vyzývacích 
podmínek pro zpracování projektové 
dokumentace na stavební úpravy radnice 
v části průjezdu, prostor po poště a dvora 
radnice, 
- doporučila starostovi vybrat nabídku 
Věry Doušové, Nemotice 3 na zhotovení 
pamětní desky akademického malíře 
Rudolfa Kundery za cenu 25.000 Kč, 
 

Rada na 9. schůzi dne 9. 3. 2011: 
 

- vzala na vědomí rámcové připomínky ke 
konceptu nového územního plánu, 
požaduje s nimi seznámit občany městské 
části, ukládá Komisi stavební, rozvoje a 
správy majetku a  Komisi dopravy a 

veřejného pořádku tyto připomínky 
k projednání,, 
- souhlasila se záměrem dostavby areálu 
SLB spol. s r.o. při ulici Tuřanské, Brno 
a požaduje po zpracovateli PD prověřit 
možnost dostavby až po budovu hasičské 
zbrojnice a seznámit  členy SDH Brněnské 
Ivanovice se záměrem dostavby, 
- schválila pokácení 2 ks jasanů na ulicic 
Kaštanová na základě znaleckého 
posudku, 
- souhlasila s rozsahem požadavků na 
opravy komunikací a jejich součástí 
v r. 2011 a uložila ÚMČ odeslat 
požadavek na opravy komunikací správci 
Brněnské komunikace a.s. 
 

Zastupitelstvo na 3. schůzi  
dne 21. 2. 2011:  
 

- schválilo poskytnutí dotace ve výši 
30.000 Kč TJ Brno-Dvorska na provoz v 
roce 2011, 
- schválilo podání žádosti o poskytnutí 
dotace ve výši 967.114 Kč od 
Jihomoravského kraje na investiční 
a neinvestiční výdaje v roce 2011 pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů 
zřízených městskou částí Brno-Tuřany, 
- schválilo uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací s Ing. Zbyňkem 
Raždíkem týkající se darování budoucí 
příjezdové komunikace v k.ú. Holásky 
městské části Brno-Tuřany.  
 

Úplné znění zápisů a usnesení naleznete na 
stránkách www.turany.cz. 

Rada na 6. schůzi dne 2. 2. 2011: 
 

- neschválila změnu termínu odevzdání 
díla projektové dokumentace "Realizace 
skladebných částí ÚSES Dvorska" a 
neschválila navýšení ceny díla, 
- schválila předložení návrhu na ocenění 
PhDr. Boženy Küfhaberové, Ph.D., 
ředitelky ZŠ Měšťanská 21, Brno, Radě 
města Brna v kategorii Výrazná 
pedagogická osobnost roku, 
- doporučila Zastupitelstvu schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s Ing. Zbyňkem Raždíkem 
týkající se darování budoucí příjezdové 
komunikace v k.ú. Holásky MČ Brno-
Tuřany.  
 

Rada na 7. schůzi dne 9. 2. 2011: 
 

- schválila poskytnutí dotace ve výši 
15.000 Kč sdružení TJ Brno-Dvorska na 
akci "Dostihové dny"  
- schválila poskytnutí dotace ve výši 
12.000 Kč příspěvkové organizaci 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně na nákup 
knihovního fondu pobočky na Tuřanském 
nám. 1, 620 00 Brno,  
- doporučila Zastupitelstvu schválit 
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč TJ 
Brno-Dvorska na provoz v roce 2011. 
 

Rada na 8. schůzi dne 2. 3. 2011: 
 

- uložila ÚMČ Brno-Tuřany požádat 
Odbor územního plánování a rozvoje 
MMB o zpracování regulačního plánu 

Ve dnech 1. února a 1. března jsme se opět sešli s panem 
starostou Alešem Jakubcem. Vyměnili jsme si informace 
týkající se zvláště výstavby v lokalitách Vinohrad 
a U potoka, revitalizace Holáseckých jezer a konceptu 
nového Územního plánu města Brna. Pan starosta se 
zúčastnil schůzky s náměstky primátora Ladislavem 
Mackem a Oliverem Pospíšilem, vedoucím bytového 
odboru Jiřím Lahodou a zástupcem firmy KOMFORT 
Jaroslavem Přichystalem, který se vyjádřil, že v současné 
době se výstavby v lokalitě Vinohrad vzdávají. Pokud jde 
o lokalitu U potoka, investor z důvodu odmítavého postoje 
některých vlastníků pozemků hledá nové možnosti řešení 
dopravní přístupnosti lokality. Město Brno i městská část 
bude plánovanou výstavbu podporovat. 

Dne 3. února jsme obdrželi odpověď Odboru územního 
plánování MMB na naši žádost o přehodnocení zvýšení indexu 
IPP v lokalitě Vinohrad na hodnotu 0,7 a jeho navrácení na 
původní hodnotu 0,5. V odpovědi OÚPR mj. připouští, že: 
„dosažený kompromis (IPP=0,7) není urbanisticky 
nejvýhodnější“ a že: „OÚPR zahájil jednání se zástupci vedení 
města. … Pokud tato jednání povedou k závěru, že budou 
upřednostněny urbanistické aspekty bez zohlednění efektivity 
výstavby vzhledem k vyvolaným investičním nárokům, pak by 
mohlo dojít, na základě souhlasů vlastníků pozemků, ke snížení 
indexu podlažních ploch v dané lokalitě na původní hodnotu.“ 
Je s podivem, že k navýšení IPP souhlasů vlastníků třeba 
nebylo. Realizovat individuální bytovou zástavbu územní plán 
města Brna vlastníkům neznemožňuje. OÚPR je připraven 
stanovit podmínky pro individuální výstavbu, ovšem jejich 
splnění může být pro vlastníky těžko dosažitelné. Otázkou též 
zůstává, zda OÚPR jako instituce by neměl přednostně 
prosazovat především urbanistická a architektonická hlediska.  

Z webu městské části jsme se dozvěděli, že Rada MČ 
uložila dne 2. března ÚMČ Brno-Tuřany požádat OÚPR 

MMB o zpracování regulačního plánu návrhové plochy pro 
bydlení při ulici V aleji v lokalitě nazvané „Obytný soubor 
Holásecká jezera“ a do doby jeho vydání o vyhlášení 
stavební uzávěry v celé návrhové ploše. 

Na základě naší žádosti o aktivaci projektu revitalizace 
Holáseckých jezer náměstek primátora Robert Kotzian svolal 
na 4. března schůzku na Investičním odboru MMB, které se 
zúčastnili kromě Jaroslava Mareše z investičního odboru 
a zástupců OS Holásky i zaměstnankyně Odboru životního 
prostředí a Oddělení implementace evropských fondů 
a zástupce Brněnských komunikací, zástupce naší městské 
části nebyl pozván. Po seznámení se stavem přípravy se 
všichni shodli na tom, že projekt v současné podobě nemá 
naději na realizaci v podstatě z důvodu neúnosné finanční 
náročnosti a množství různě zainteresovaných institucí a úřadů.  

V závěru se účastnící shodli na dvou reálných variantách: 
1. Stávající projekt bude rozdělen na několik etap 

financovaných městem. V nové kategorizaci sedimentu se 
očekává snížení nákladů. 

2. Zcela nový investiční záměr a nový projekt bez odtokového 
kanálu (s podstatně menší finanční náročností) financovaný 
z národního programu Ministerstva zemědělství ČR, investorem 
by byl Moravský rybářský svaz, o.s. Všeobecná shoda panuje 
v názoru, že by měl být zachován a podpořen význam 
Holáseckých jezer jako chráněné přírodní památky a zabráněno 
snahám o její přetvoření na rekreační oblast. 

Dne 9. března jsme za Občanské sdružení Holásky podali 
k návrhu konceptu nového Územního plánu Města Brna 
připomínky, které se týkají: 

1. rozsahu navrhovaných průmyslových a výrobních zón 
v oblastech Tuřany, Chrlice, Dvorska, 

2. a 3. plošného uspořádání a výškové úrovně zástavby 
v lokalitách Vinohrady a U potoka, 

4. specifikace způsobu využití území (rekreačně 
sportovní) navrhované do oblasti v bezprostřední blízkosti 
CHPP Holásecká jezera, 

5. absence varianty rozvoje města v případě nerealizace 
„železničního uzlu v odsunuté poloze“ a nerespektování 
zásad ochrany zemědělského půdního fondu. 

Zvláště proti průmyslovým zónám se zdvihla silná vlna 
odporu v celé naší MČ. Doufejme, že tyto aktivity budou 
mít kladný výsledek. 

Hana Dombrovská 

Informace petičního 
výboru občanů Holásek 
a Občanského sdružení 
Holásky 

žádost zástupců veřejnosti jsme se rozhodli uspořádat další besedu 
s občany. Pozvánku s programem naleznete v tomto vydání listů. 
Na besedě budete seznámeni s dalším postupem i s tím, co máme 
již připravené. Pokud vás nyní napadá otázka, zda není pozdě nebo 
snad něco zanedbáno, věřte mi, že není, stále plníme harmonogram 
projednávání územního plánu, termín pro podání vyjádření za 
městské části je 30. června 2011. Na besedě jsem sliboval, že 
dubnové zasedání zastupitelstva se bude tímto vyjádřením zabývat 
v samostatném bodu programu „vyjádření MČ Brno-Tuřany“. 
Bohužel to není možné, neboť – jak jsem již zmínil v úvodu – bylo 
na OÚPR doručeno velké množství námitek a připomínek (podle 
informace vedení OÚPR jich byly čtyři tisíce!). Úředníci OÚPR je 
postupně zpracovávají včetně mapových podkladů a teprve poté 
nám budou postoupeny k projednání. My je zpracujeme, 
postoupíme do odborných komisí, projednáme v radě a nakonec 
budou schváleny zastupitelstvem. Jestli pro schválení stanoviska 
včetně námitek a připomínek zvolíme jednání mimořádného 
zastupitelstva v květnu či na řádném zasedání v červnu, bude 
záležet na tom, kdy nám OÚPR tyto podklady předá a jak 
rychle se nám je podaří zpracovat. Není to jednouchý úkol, ale 
všichni z vedení radnice i příslušní úředníci pracujeme naplno, 
aby naše vyjádření mělo svoji váhu a v co nejširší míře 
obsahovalo názor vás, občanů Tuřan, Dvorsk, Holásek 
a Brněnských Ivanovic. 

 

Váš starosta 

dokončení ze strany 1: 

Ocenění ředitelky  
ZŠ Měšťanská 

U příležitosti Dne učitelů město Brno již tradičně oceňuje 
titulem Učitel roku nejlepší pedagogické pracovníky 
mateřských a základních škol ve své působnosti. Letošní 
ocenění bylo předáno 29. března na slavnostním shromáždění 
v Rytířském sále Nové radnice. Záštitu nad slavnostním 
aktem převzala náměstkyně primátora Jana Bohuňovská. 

Nezávislá porota sestavená ze zástupců Komise Rady města 
Brna pro výchovu a vzdělávání mimo jiné ocenila v kategorii 
Výrazná pedagogická osobnost roku ředitelku ZŠ Měšťanská 
Boženu Küfhaberovou. Slavnostního shromáždění se zúčastnil 
starosta naší městské části a místopředseda komise Aleš 
Jakubec a blahopřál paní ředitelce k titulu, kterým byla oceněna 
její dlouholetá pedagogická činnost a práce pro školu. 
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Slavnostní shromáždění 
na orlovně 

Ve slunečném nedělním odpoledni 13. března 2011 
zaparkovaly před orlovnou vojenské džípy z druhé světové 
války, v sále byla připravena výstava válečných fotografií, 
památek a dokumentů a v předsálí mladí v tuřanském kroji 
vítali přicházející návštěvníky. Ti zaplnili prostor sálu, do 
nějž s vlajkami Velké Británie a České republiky 
napochodovali členové Klubu vojenské historie v dobových 
uniformách. Hymnami obou států bylo zahájeno slavnostní 
shromáždění k uctění dvou významných rodáků, kteří 
bojovali v druhé světové válce za osvobození naší vlasti.  

V neděli 6. března 2011 uplynulo sto let od narození Tomáše 
Krumla, jehož památku připomíná také pamětní deska na jeho 
rodném domě v Holáskách. Plukovník Tomáš Kruml byl 
v předválečných letech stíhacím pilotem československého 
letectva, v letech 1939 až 1940 francouzského letectva, po 
kapitulaci Francie přešel do řad britského Královského letectva 
(RAF), kde sloužil u 312. československé stíhací perutě do 
února 1942. Poté byl převelen k britským výcvikovým 
jednotkám s úkolem školit nové piloty, později se vrátil zpět 
k bojovým jednotkám – britské 66., 131. a 122. stíhací peruti. 
Aktivní činnost stíhacího letce ukončil v srpnu 1943 a do 
konce války působil v několika institucích válečného letectva 
včetně britského ministerstva letectva (Air Ministry), kde 
působil jako vedoucí československé skupiny pro studium 
výcvikových metod a organizace stíhacího letectva. Na 
slavnosti byly přítomny jeho dvě dcery, paní Jiřina Kolářová 
a Iva Fajtová, se svými rodinami. 

Své 88. narozeniny oslavil v pátek 25. února 2011 v plné síle 
tuřanský rodák Emil Boček, v roce 1939 voják 1. a poté 
2. československého pěšího pluku ve Francii. Po evakuaci do 
Velké Británie, kde se v létě 1940 přihlásil k letectvu, absolvoval 
výcvik pro letecké mechaniky a od dubna 1941 sloužil u 312. 
československé stíhací perutě. V roce 1942 zahájil pilotní 
výcvik, ve kterém pokračoval v Kanadě a dokončil jej opět na 
Britských ostrovech. V říjnu 1944 byl přidělen k 310. 
československé stíhací peruti, u níž operačně létal do konce 
války. V rámci morální a politické rehabilitace obdržel Emil 
Boček v březnu 1993 hodnost plukovníka ve výslužbě. Ve 
čtvrtek 28. října 2010 byl ve Vladislavském sále vyznamenán 
Řádem Bílého lva. Oslavenec byl přítomen i se svou paní Evou 
Bočkovou. 

Na zahájení uvítali přítomné za pořadatele Vlasta Hrdlíková 
a Tomáš Jambor, pořad uváděl Jan Kruml. Krojovaná mládež 
předala paní Bočkové a dcerám Tomáše Krumla kytice, Emil 
Boček převzal dar Městské části Brno-Tuřany z rukou jejího 
starosty Aleše Jakubce. 

Na začátku shromáždění bylo vzpomenuto devíti 
příslušníků RAF, kteří se narodili nebo žili v Holáskách či 
Tuřanech. Z nich tři ve válce padli. Byli to Josef Drčka, 
Oldřich Jambor a Jaroslav Rolenc. Je paradoxem našich 
dějin, že tři další letci – Josef Novotný, Jaroslav Brázdil 
a Slavomil Janáček – museli po roce 1948 znovu emigrovat, 
našli opět své místo ve Velké Británii, a tam také zemřeli. 
Tomáš Kruml má místo posledního odpočinku na tuřanském 
hřbitově a Arnošt Jedounek v Dědicích. Jediným žijícím 
z těchto bývalých válečných letců je plukovník ve výslužbě 
Emil Boček. 

Poté promluvil historik Jiří Mikulka, který ve svém projevu 
vyzdvihl bojovou účast našich letců v RAF. Poctu jim vzdali 

také další významní hosté: plukovník Andrew Cuthbert, velitel 
britské výcvikové skupiny při Vojenské akademii ve Vyškově, 
podplukovník Slavomír Med, vedoucí skupiny leteckého 
a raketového provozu Univerzity obrany v Brně a 
podplukovník Milan Simr, zástupce velitele základny letectva 
v Náměšti nad Oslavou. 

O životním osudu Tomáše Krumla promluvil jeho přítel 
Miloš Weidenhöfer. Příběhem nepublikovaným v knize 
Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce jej doplnil 
Miroslav Kopecký, spoluautor této knihy, jejíž 2. doplněné 
vydání vyšlo v loňském roce. Rovněž stručně uvedl životní 
příběh Emila Bočka. Osobní vystoupení Emila Bočka 
vyslechli přítomní s velkým zaujetím. Odpovídal na dotazy 
a vzpomenul na svou strastiplnou cestu z protektorátu, 
dezorganizaci při ústupových bojích ve Francii a na své 
operační lety u slavné 310. československé stíhací peruti.  

V diskusi bylo připomenuto, že plukovník ve výslužbě 
Emil Boček byl iniciátorem a předsedou Výboru pro 
postavení pomníku prezidentu Edvardu Benešovi, 
slavnostně odhaleného pod záštitou primátora města Brna 
v sobotu 10. dubna 2010 před Právnickou fakultou na 
Veveří ulici. Emilu Bočkovi, čestnému předsedovi 
Leteckého klubu Brno-Tuřany, blahopřál jeho 
spoluzakladatel, pilot Ladislav Medek. 

Přišla chvíle, kdy přítomní připili Emilu Bočkovi na zdraví. 
Sklenky s vínem spolu s hodovými koláčky nabízeli krojovaní. 
K příjemné pohodě přispěl Národopisný soubor Ferdinanda 
Volka, který tuřanskou mazurkou připomenul místní tradice. 
Na závěr zahrála trampská kapela Hučáci. Spolu s ní si píseň 
„It´s a Long Way to Tipperary“ zazpívali s chutí také oba 
plukovníci, Boček i Cuthbert!  

Jan Kruml 

FYLA  
Také máte pocit, že lidé dnes mají k sobě jaksi 

dál, že se navzájem odcizují a zhoršují se mezilidské 
vztahy? I my vnímáme, jak si jsou lidé navzájem 
čím dál tím víc lhostejní. Rozhodli jsme se proto 
přispět alespoň trošku ke zlepšení této situace, 
ukázat, že pomoc a vzájemná komunikace má pořád 
smysl. Z tohoto rozhodnutí se zrodila FYLA (For 
Your Life Agency – Agentura pro váš život). 

FYLA na jedné straně nabízí možnost zapojit se těm, 
kteří chtějí pracovat a být prospěšní, na druhé straně 
pomáhá všem, kteří naše služby potřebují. V agentuře 
pracují většinou brigádníci z řad vysokoškolských 
studentů, ale přivítáme zájemce jakéhokoli věku, který 
nám může nabídnout poctivost, pracovitost a 
zodpovědnost. 

Své služby – pomocné práce v domácnosti, 
úklidové práce, mytí oken, nákupy, péči o děti, 
aktivizační programy pro seniory, mediační služby a 
jiné – nabízíme široké veřejnosti jako placené. Jsme 
však schopni pomoci i sociálně velmi slabým 
seniorům či rodinám s dětmi zcela zdarma. 
Kontakt: Marcela Blahůšková, tel. 603 434 250,  

web: www.fyla.cz,  
e-mail: fyla@fyla.cz. 

Tomáš Kruml v kabině 
Spitfiru F Mk.IXC,

 léto 1943

Emil Boček na snímku, 
který pořídil Tomáš 
Kruml na letišti Jurby, 
jaro 1941 

Plukovník ve výslužbě Emil Bočeki podepisuje knihy. 


