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Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání listů bych Vás rád informoval o vyjádření naší městské části k „Aktualizaci
územního plánu města Brna“. Na 6. února 2014
jsem svolal mimořádné zasedání ZMČ, aby bylo
možné projednat naše připomínky a odeslat je
na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR). Z nepochopitelných důvodů opozice v našem zastupitelstvu
nepodpořila program zasedání zastupitelstva
a připomínky tedy nebyly projednány. Nicméně
po neuskutečněném zastupitelstvu zasedala
mimořádná rada městské části, která tyto připomínky projednala a v termínu do 11. 2. 2014
byly řádně odeslány na OÚPR.
Poskytuji Vám nyní textovou část našich připomínek bez obrazových příloh tak, jak je projednala rada městské části.
Plochy pro bydlení a index podlažní plochy
Ve všech návrhových plochách pro bydlení
v MČ Brno - Tuřany stanovit míru IPP maximálně
0,5, a to jak v plochách BR, tak i v plochách BK.
V lokalitě Sokolnická - Myslivecká změnit část
návrhové plochy pro bydlení z BR na BK.
Odůvodnění:
V návrhových plochách pro bydlení je nové
označení ploch BK - bydlení v rodinných i bytových domech a BR - bydlení v rodinných
domech. Takovéto striktní rozdělení ploch
k bydlení v platném územním plánu nebylo
a návrhové plochy BR neumožňují zástavbu
jinými objekty, než rodinnými domy, což znamená, že zde je možné postavit pouze domy
maximálně se třemi byty. Při dnešním trendu
vícegeneračního bydlení je v těchto návrhových
plochách znemožněna i výstavby malých domů
např. se 4 bytovými jednotkami, což se ve velké
návrhové ploše mezi Mysliveckou a Sokolnickou jeví jako nevhodné. Proto navrhujeme
část plochy (ve dvou variantách) ponechat
s možností výstavby bytových domů.
Problematika IPP je v naší mětské části
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dlouhodobě v popředí zájmu a současní obyvatelé preferují volnější zástavbu návrhových
ploch a s tímto požadavkem se rada ztotožňuje.
Proto navrhuje ve všech návrhových plochách
pro bydlení jednotně upravit hodnotu IPP
na maximální úroveň 0,5.

Odůvodnění
Plocha CS v Holáskách je zahrnuta do plochy
rekreačních parků Holáseckých jezer a vzhledem
k tomu, že se jedná o plochu, která má v současné
době specifické jiné využití, je třeba ji nepřiřazovat k ploše přírodní památky Holáseckých jezer.

Změna určení plochy Holáseckých jezer
Oblast Holáseckých jezer nezařazovat
do plochy rekreačních parků a jejich regulativ
změnit v souladu se studií, kterou vypracoval
Atelier Fontes s.r.o. tak, aby bylo možno v této
lokalitě budovat stezky pro pěší, instalovat
lavičky, odpadkové koše, drobné sakrální stavby, informační cedule, ale aby určení plochy
vylučovalo stavby komerčního charakteru.
Odůvodnění:
Celá oblast Holáseckých jezer je zařazena
do plochy rekreačních parků. V takto označené
ploše je možné umístění staveb a zařízení pro
odpočinek a zábavu se zachováním požadavku
na zachování převahy ploch zeleně.
Tento regulativ není v souladu se studií, kterou vypracoval Atelier Fontes s.r.o. tak, aby bylo
možno v této lokalitě budovat pouze stezky pro
pěší, instalovat lavičky, odpadkové koše, drobné sakrální stavby, informační cedule, ale aby
určení plochy vylučovalo stavby komerčního
charakteru.

Řešení areálu Agro
Areál Agro Tuřany, je nutné řešit v souladu
s plánovanými majetkovými změnami v areálu, v souladu s Územní studií této lokality a je
třeba do územního plánu zahrnout i dopravní
řešení uzlu Obchvat Tuřan - Myslivecká - Agro
- Sokolnická.
Odůvodnění
Areál Agro Tuřany, je ponechán ve stejném
stavu, jako v platném územním plánu. V současné době probíhají jednání mezi městem Brnem
a společností Agro Tuřany o směně a upravení
vlastnických vztahů uvnitř areálu. S tím souvisí
i budoucí jiné trasování komunikací jednak uvnitř
areálu Agro, a také návaznost na bezprostřední
okolí. Kromě toho je nutné řešit dopravní uzel
Obchvat Tuřan - Myslivecká -Agro - Sokolnická.

Změna určení plochy lokality Ráječek
Lokalitu Ráječek nezařazovat do plochy
rekreačních parků a její regulativ změnit tak, aby
bylo možno v této lokalitě budovat stezky pro
pěší, instalovat lavičky, odpadkové koše, drobné sakrální stavby, informační cedule, ale aby
určení plochy vylučovalo stavby komerčního
charakteru.
Odůvodnění:
Lokalita Ráječek je zařazena do plochy
rekreačních parků. V takto označené ploše
je možné umístění staveb a zařízení pro
odpočinek a zábavu se zachováním požadavku
na zachování převahy ploch zeleně. Rada
navrhuje požadovat, aby lokalita Ráječek byla
zařazena do takového funkčního typu, který by
neumožňoval stavby komerčního charakteru.
Plocha CS v Holáskách
Plochu CS v Holáskách nezahrnovat do plochy společně s Holáseckými jezery, ale ponechat ji samostatně jako návrhovou plochu CS
bez bližší specifikace.

Návrhová plocha CS v Holáseckých Písníkách
Návrhová plocha CS v lokalitě Písníky není
kompatibilní se skutečným stavem v území. Požadujeme uvést do souladu.
Odůvodnění
Návrhová plocha CS v lokalitě Písníky není
kompatibilní se skutečným stavem v území.
V platném územním plánu byla plocha zahrnuta
do návrhové SO, nyní se přiřazuje ke stabilizované CS. Tato skutečnost neodpovídá současnému
stavu v území, proto je třeba ji upravit podle skutečnosti.
Rozšíření plochy CS v prodloužení ulice Jahodové
V souladu s předchozími usneseními zastupitelstva ponechat plochu v původním rozsahu.
Odůvodnění
Návrh na rozšíření plochy SV byl již jednou projednáván na ZMČ a změna (zvětšení plochy) nebyla zastupitelstvem odsouhlasena. Navrhujeme
v souladu s předchozími usneseními zastupitelstva ponechat plochu v původním rozsahu.
Změna rozlohy plochy zeleně na Černovické
terase
Ponechat „zelený koridor“ podél ulice Průmyslové.
dokončení na str. 4

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Tuřany: 27. 2. 2014 v 18 hodin na radnici
Rada na 95. schůzi dne 23. 10. 2013:
- schválila výkon TDI na stavbě „Provedení opravy
střechy budovy hasičské zbrojnice SDH Brněnské Ivanovice, ul. Jahodová“ Ing. Hanou Tupou
za cenu 21.000 Kč,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se
vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.
Rada na 97. schůzi dne 6. 11. 2013:
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na akci
„Nový herní prvek – MŠ U Lípy Svobody 3“ a oslovit firmy:
1. ALESTRA s.r.o., 				
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
2. DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., 			
Brněnská 3794/27, Znojmo
3. FLORA SERVIS s.r.o., 			
Faměrovo náměstí 31/29, Brno
- schválila pořízení multifunkčního kopírovacího systému pro potřebu stavebního úřadu od fy
NEPA s.r.o., Purkyňova 45, Brno v ceně 60 498 Kč
za typ Sharp MX-2614N, pořízení tří počítačových
sestav pro potřebu ÚMČ od společnosti DELL
Computer, spol. s r.o., Praha za cenu 70 204,20 Kč,
- schválila firmu GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Znojemská 78, Jihlava na provedení akce MŠ Holásecká – dokončení rekonstrukce hřiště, doplňkové
prvky za cenu 525 963 Kč,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na akci Ul.
Špirkova – stavební úpravy obecní studny a oslovit firmy:
1. Skanska a.s., Bohunická 133/50, Brno
2. Strabag a.s., Tovární 3, Brno
3. PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, Brno.
Rada na 98. schůzi dne 13. 11. 2013:
- souhlasila s poskytnutím účelového příspěvku
ve výši 25 000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Brně-Tuřanech na nečekanou změnu v rozsahu opravy omítky Husova
sboru v Tuřanech,
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru
(tělocvičny) ve školní budově na adrese Měšťanská 21 Středisku volného času - LUŽÁNKY, Lidická
50, Brno v termínech pondělí 18:00-19:30 hod.
a středa 19:00-20:30 hod.
- schvaluje nabídku firmy FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 31/29, Brno na provedení akce
Nový herní prvek - MŠ U Lípy Svobody za cenu
92 528,70 Kč,
- uložila ÚMČ připravit výběrové řízení na akci Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
a pro provádění stavby a oslovit firmy:
1. S-projekt plus, a.s., Ing.Josef Cigoš, 		
tř. Tomáše Bati 508, Zlín
2. CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Ing. arch. Ladislav
Langer, Riegrova 739/2, Prostějov
3. GG ARCHICO a.s., Ing. Radek Novák, Zelené náměstí 1291, Uherské Hradiště
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4. ATELIER TSUNAMI s.r.o., Ing. arch. Michal
Ježek, Palachova 1742, Náchod
- konstatovala, že vliv záměru Objekt G1,
CTPark Brno III, k.ú. Černovice, Brno se do velké míry projeví v MČ Brno–Tuřany, a proto
požaduje, aby MČ Brno–Tuřany byla zahrnuta
do dotčených městských částí společně s MČ
Slatina a MČ Černovice v rámci zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb.
Rada v souladu s usnesením přijatým na 22.
zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaným dne 30.10.2013, bod 14, nesouhlasí se
záměrem „Objekt G1, CTPark Brno III“, k.ú. Černovice, a to do doby vybudování přímého napojení celé lokality Brněnské průmyslové zóny
– Černovické terasy na dálnici D1 a vybudování
obchvatu MČ Brno-Tuřany.
Rada na 99. schůzi dne 27. 11. 2013:
- souhlasila s předloženým návrhem obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
a stanovení opatření k zabezpečení veřejného
pořádku,
- schválila nabídku firmy Skanska a.s., Bohunická 133/50, Brno na stavební úpravy obecní
studny na Špirkové za cenu 39 870 Kč.
Rada na 100. schůzi dne 3. 12. 2013:
- schválila návrh firmy S-projekt plus, a.s., Ing.
Josef Cigoš, tř.Tomáše Bati 508, Zlín na provedení akce Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provádění stavby
za cenu 895 400 Kč.
Odložila schválení a podpis smlouvy do doby
zajištění finančních prostředků z rozpočtu
městské části.
- projednala žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna o aktualizaci prodeje nebo
pronájmu částí pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice. Na základě usnesení z 94/VI.
schůze rady proběhlo místní šetření a setkání
s vlastníky přilehlých nemovitostí. Vlastníci
souhlasí s posunem cesty dle katastru nemovitostí a žádají městskou část o zachování přístupu z polní cesty do zahrad. Rada souhlasí se
svěřením pozemku p.č. 294/1 v k.ú. Brněnské
Ivanovice Městské části Brno-Tuřany a ukládá
úřadu požádat Magistrát města Brna o svěření.
- souhlasila se stavbou oplocení okolo parcely
1496/1 k.ú. Brněnské Ivanovice,
- předkládá k vyjádření Zastupitelstvu petici
občanů k řešení situace ohledně bezohledného chování majitelů psů,
- doporučila ZMČ schválit rozpočet MČ na rok
2014.
Rada na 101. schůzi dne 12. 12. 2013:
- schválila Zásady hospodaření MČ Brno-Tuřany
s účinností od 1.1.2014,
- schválila podání žádosti o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les na 1 ks topolu černého rostoucího v těsné blízkosti hrací plochy
fotbalového hřiště při ul. Karkulínova na pozemku p.č. 745/11, k.ú. Tuřany,

- nesouhlasila s dodatečným povolením staveb na pozemcích p.č. 117/1, 117/2 a 117/9,
k.ú. Brněnské Ivanovice, postavených bez stavebního povolení, na dobu dočasnou,
- souhlasila s investičním záměrem přeložení
komunikace a zrušením železničního mostu
ul. Vinohradské,
- nesouhlasila s parkováním na obecním
pozemku p.č. 1318/2 a části pozemku p.č.
1318/1, k.ú. Tuřany, pro Bistro,
- souhlasila s obsahem projektové dokumentace na půdní vestavbu MŠ U Lípy Svobody
a ukládá úřadu požádat příslušný stavební
úřad o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení,
- schválila smlouvu o dílo se společností
S-projekt plus, a.s., Ing.Josef Cigoš, tř.Tomáše
Bati 508, Zlín na provedení akce Novostavba
tělocvičny v MČ Brno-Tuřany - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a pro
provádění stavby,
- schválila uzavření smluv o poskytnutí dotací
ve výši 12.559 Kč a 79.000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok
2013 a na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 – navýšení - vše pro potřeby JSDH Brno-Holásky.
Rada na 102. schůzi dne 18. 12. 2013:
- schválila Přílohu k Dílčí smlouvě OneNet Hlas, která je nezbytná pro administraci telefonních čísel pro potřeby ÚMČ Brno-Tuřany
u nového mobilního operátora, který vzešel
z výběru centrálního zadavatele - Statutárního města Brna,
- schválila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
na akci MŠ Holásecká – dokončení rekonstrukce hřiště a plotu, uzavřenou se společností GEO-ING Jihlava, který se týká prodloužení termínu dokončení části díla a závazku
zhotovitele k provedení prací pro městskou
část.
Rada na 103. schůzi dne 8. 1. 2014:
- schválila rozpis rozpočtu MČ Brno-Tuřany na rok 2014 podle podrobné rozpočtové
skladby,
- neměla připomínky k předloženému návrhu změn Pravidel pronájmu bytů v domech
v majetku města Brna a podmínek zajišťování
bytové náhrady uvedených,
- schválila provedení aktualizace pasportu
dopravního značení pro blokové čistění místních komunikací a ZáKoSu na rok 2014 společností SIGNEX spol. s r.o., Holzova 138, Brno,
za cenu 4.000 Kč,
- schválila aktualizaci priorit MČ Brno–Tuřany
2014 v oblasti školských zařízení a podání žádosti statutárnímu městu Brnu o poskytnutí
finančních prostředků na investice do školských zařízení na akce:
1. MŠ V Aleji 2 – výměna střechy, výměna
oken a zateplení budovy
2. MŠ U Lípy svobody 3 – výměna stropu,
půdní vestavba
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Zastupitelstvo na 22. schůzi dne 30. 10. 2013:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření MČ
Brno-Tuřany za období 1-9/2013,
- souhlasilo s navrhovaným majetkoprávním
vypořádáním areálu (nacházejícího se mezi
ulicemi Prateckou, Dvoreckou a Mysliveckou)
mezi městem Brnem a společností AGRO Brno-Tuřany,
- doporučilo prodej pozemků p.č. 1352/3,
1352/8, 1352/15, 1352/16, 1352/18, 1352/19,
1352/32, 1352/33, 1352/39, 1352/43, 1361/3
a p.č. 1362 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice a budov na parcelách p.č. 1352/3, 1352/8 a 1362
vše v k.ú. Brněnské Ivanovice společnosti MANAG správní, a.s. se sídlem Kaštanová 34, Brno,
- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhláš-

ky statutárního města Brna, kterou se vydává
Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10,
- nesouhlasilo se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků (části pozemků) p.č.
2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše
v k.ú. Černovice (lokalita BPZ – ČT) společnosti
CTP Invest, s.r.o., a to do doby vybudování přímého napojení celé lokality BPZ – ČT na dálnici
D1 a vybudování obchvatu Tuřan a požaduje,
aby MČ Brno-Tuřany se přihlásila jako účastník
řízení “Objekt G1, CTPark Brno III“, k.ú. Černovice, okr. Brno-město – zveřejňování oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo na 23. schůzi dne 12. 12. 2013:
- uložilo Radě sledovat vývoj a projednávání
záměru EIA v souvislosti s výstavbou na Černovické terase společností CT Park Brno III., neprodleně informovat Krajský úřad JmK, Odbor
životního prostředí o skutečnosti, že MČ Brno-Tuřany se cítí být výstavbou na Černovické terase dotčena a požaduje být vždy účastníkem
řízení,
- schválilo rozpočet MČ Brno-Tuřany na rok
2014 a Pravidla pro rozpočtová opatření vyhrazená RMČ pro rok 2014,
- schválilo návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města o regulaci provozu loterií
a jiných podobných her a stanovení opatření
k zabezpečení veřejného pořádku.

Úpravy křižovatky Kaštanová × Popelova
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Práce na úpravě křižovatky v mírné zimě pokračují, a to dokončením přeložení kanalizace a přeložek kabelů. V další etapě stavby dojde k přeložení
křížku, a to úhlopříčně přes křižovatku(viz. situace). 						
Michal Krátký, místostarosta
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XXII. ples MČ Brno-Tuřany
Vedení
městské
části
Brno-Tuřany
děkuje sponzorům a všem, kteří pomohli
s uspořádáním XXII. Společenského plesu
zastupitelstva MČ Brno-Tuřany, který se konal
dne 1. února 2014 v sále tuřanské sokolovny:
MOTeC spol. s.r.o., Skanska a.s., ALFAHELICOPTER, spol. s r.o., Cooptel, stavební a.s.,
GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Blue Sky Service,
s.r.o., KOMFORT, a.s. – stavební firma, ZIPP
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Brno s.r.o., Služby MINKS s.r.o., METROSTAV,
a.s., TOKA s.r.o., WALER, spol. s r.o., PŘEMYSL
VESELÝ stavební a inženýrská společnost
s.r.o., ZEMAKO, s.r.o., MAKRO Cash&Carry ČR
s.r.o, AIRPORT Brno a.s., STRABAG, a.s., NET
DEVELOPMENT, s.r.o., DOKA s.r.o., AGRO BrnoTuřany a.s., PRESL s.r.o., ASKOM, a.s. DITTRICH,
Ing. Jan Harašta, CSc., Cola-transport, s.r.o.,
Ing. Pavel Bárta, Jiří Polák, FC Zbrojovka

Brno, FAKO CLUB restaurace, Roman Pfefr,
Kadeřnictví Ivana Zavadilová, Inter IKEA
Centre Česká republika, s.r.o., GRO – JAM, s.r.o.,
PS Brno, s.r.o., EUPHRASIA s.r.o., AGSTAV Třebíč,
a.s., Tuřanská BESEDA, KERASERVIS, s.r.o.,
PhDr. Božena Küfhaberová, Ph.D., BB Creative
spol. s r.o., MARY KAY - Zuzana Zigáčková,
Bc. Aleš Jakubec
Michal Krátký, místostarosta
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Plán čištění komunikací na rok 2014
Březen, duben (po zimním období)
Blok č. 1
Dvorecká, Farní, Farského, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká, Podlipná,
Přichystalova, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu, Střížová, Šípkova, Tuřanské
nám., Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termín pro rok 2014: 10.4.
Blok č. 2
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
Termín pro rok 2014: 15.4.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná,
Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému
středisku, U Lípy Svobody, V Tišině, Vinohradská
– od Popelové po želez. mostek, Votroubkova,
Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termín pro rok 2014: 17.4.

Červen, srpen, říjen
Blok č. 1
Dvorecká, Farského, Farní, Heřmánková, Chrlická, Karkulínova, Moravská, Myslivecká, Podlipná,
Přichystalova, Růžová vrchní, Sokolnická - u bytového komplexu, Střížova, Šípkova, Tuřanské
nám, Vítězná, Vlčkova, Východní, Výsluní, Zapletalova –slepá
Termíny pro rok 2014: 3. 6., 5. 8., 7. 10.
Blok č. 2
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
Termíny pro rok 2014: 10. 6., 12. 8., 14. 10.
Blok č. 3
Ivan. nám., Jahodová, Kaštanová k TIGERu, Ledárenská, Nenovická, Pastevní, Petlákova, spojka Petlákova-Jahodová, Pěnkinova, Písečná,
Popelova od Kaštanové po Vinohradskou, Prodloužená, Saidová, Sladovnická – i k sběrnému
středisku, U Lípy Svobody, V Tišině, Vinohradská
– od Popelové po želez. mostek, Votroubkova,
Widmannova, Zahrádky, Závětrná
Termíny pro rok 2014: 17. 6., 19. 8., 21. 10.

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 2014:
12. 6., noc z 12. na 13. 6. , 14. 8., noc z 14.
na 15. 8., 9. 10., noc z 9. na 10. 10.
ODTAHOVÁ FIRMA PRO ROK 2014
Firma Černý s odtahovou plochou,
Slatina, Drážní 9, areál F.K. Holoubek,
tel.: 548 217 484, 602 737 673
fax: 548 219 156
Výdejní doba ve všední den: 8°° - 17°°hodin

Na komunikacích dotčených stavbou čištění
probíhat nebude

Slovo starosty
dokončení ze str. 1
Odůvodnění
Aktualizace navrhuje zvětšení plochy pro dopravu na úkor zeleně. S touto úpravou rada navrhuje nesouhlasit a ponechat „zelený koridor“
podél ulice Průmyslové.
Změna plochy zeleně v křižovatceVyšehradská
- Kudrnova na plochu pro bydlení
Ponechat plochu ve stávajícím určení jako
zeleň.
Odůvodnění
Návrh na likvidaci plochy ZO v křižovatce Vyšehradská - Kudrnova a zahrnutí této plochy do stabilizované plochy pro bydlení nebylo zastupitel-

stvem v minulosti odsouhlaseno. Navrhujeme
v souladu s předchozími usneseními zastupitelstva ponechat plochu v původním rozsahu.
Regulace reklamy
RMČ požaduje regulaci v umisťování reklam,
a to následovně:
- Pro reklamní zařízení a stavby pro reklamu
celoplošný zákaz umisťování v ochranných
pásmech komunikací.
- Pro reklamní zařízení a stavby pro reklamu, které produkují světelný smog (osvětlené a blikající reklamy) zákaz umisťování
ve vzdálenosti menší než 200 m od objektů
pro bydlení, s výjimkou zastávek MHD.

Připomínku týkající se reklam rada vztáhla pouze na ochranné pásmo komunikací
a ochranu obydlí světelným smogem z reklam
osvětlených a blikajících. Přijmout připomínku
v celém rozsahu by znamenalo, že v celé městské části by nebyla žádná reklama, takže ani
reklamy místních podnikatelů, jejich obchodů,
restaurací, provozoven služeb apod.
Výše uvedené připomínky jsou jasným
a zřetelným stanoviskem městské části k „Aktualizaci Územního plánu města Brna“. Věřím,
že naše připomínky budou do aktualizace zapracovány.
Aleš Jakubec, Váš starosta

Předškoláčci u nás ve škole
Minulý týden nás bylo ve škole ještě o trochu víc. Přišli se za námi podívat předškoláčci
z mateřských škol U Lípy Svobody a Holásecké
a také nultý ročník pod vedením paní ředitelky
Mgr. Brázdové.
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Na začátku prvňáčci předškoláčkům ukázali,
jak už umí správně číst a psát. Pak na nás čekalo
matematické bingo, přičemž předškoláčci losovali dětem příklady a prvňáčci je škrtali na kartičkách.
Pak přišla řada na předškoláčky, aby si vyzkoušeli, jaké je to být prvňáčkem. Nejdříve
je čekala práce s interaktivní tabulí, kde měli
správně přiřadit čísla, které nám kostky vylosovaly. Dalším úkolem bylo správně obléct kamaráda do zimního počasí.
Nejen práci s interaktivní tabulí, ale také
správné sezení v lavici a vyplnění pracovního
listu se sněhulákem, předškoláčci perfektně
zvládli. Nakonec jsme si v kroužku upekli pizzu,
což znamenalo, že jsme si pořádně namasírovali zádíčka a vydali jsme se na prohlídku školy.

Obě návštěvy byly úžasné. Touto cestou bych
chtěla moc poděkovat kolegyním z MŠ za spolupráci a příští rok se budeme opět těšit! :)
Zapsala Lucie Rozmánková
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

Etické dílny
Myslíte si také, že naši 15letí jsou drsňáci a manekýny, kterým není nic svaté? Snad
možná někteří, ale rozhodně ne většina. Jen
jim možná chybí správné vzory a nebo se
o některých věcech doma prostě nemluví.
Dnešní mladá generace se potýká s problémy, které nechce většinou řešit se svými rodiči nebo učiteli a zdroje hledá nejčastěji na internetu. Zde se jim nabízí záplava informací,
s nimiž si však mladí většinou neví rady. Proto

dáváme žákům možnost účasti v preventivním programu Etické dílny, který má dětem ve školním věku pomoci položit mravní
základ pro jejich každodenní rozhodování
a usnadnit chápání mnohých každodenních
situací.
Ing. Eliška Krmelová je zkušenou lektorkou, která umí mládež zaujmout, vtáhnout
do společného hledání odpovědí na řadu
otázek a ví, co je zajímá. V tématech jako jsou

např. “ Rodina”, “Kdo jsem?”, “Láska a vztahy”,
“Peníze, peníze, peníze”, “Stáří – děs nebo výhoda?” otevírá s nesmírným taktem závažné
společenské problémy a dává žákům prostor
k zamyšlení a ke srovnání životních hodnot.
Jsme rádi, že se žáci aktivně do besedy zapojují a tyto hodiny velmi pozitivně hodnotí
a pak nás už moc nepřekvapí, že po některých
dílnách “drsńáci” odcházejí podezřele tiše
a “manekýny” před chvilkou stíraly slzičky.

Taneční vystoupení na školním plese
Stalo se již tradicí, že někteří žáci 8. a 9. ročníku místní základní školy zahajují školní ples slavnostní polonézou. Pro letošní produkci zvolila trenérka Lenka Csevárová slavnostní polonézu P. I. Čajkovského, která byla
zejména rychlým tempem pro tanečníky dost náročná. Od listopadu se
přihlášení žáci scházeli každé úterý ve školní tělocvičně a výsledek jejich
společného snažení ocenili návštěvníci plesu velkým potleskem. Poděkování zaslouží nejen jejich trenérka, ale i jejich rodiče, kteří se sponzorsky podíleli na financování nádherných bílých toalet a tmavých obleků.
Dalším zážitkem pro návštěvníky plesu bylo akrobatické vystoupení
skupiny Glitter Stars ze Slavkova, které upoutalo zejména precizností
předváděných prvků, perfektní souhrou dívek a také náročností výkonů. Toto předvedení bylo o to lákavější, že dvě členky jsou žákyněmi
naší školy. A tak gratulujeme Martině Procházkové i Vendule Doležalové
k úžasnému výkonu.
Posledním zpestřením sobotního večera na sokolovně bylo předvedení standartních a latinsko-amerických tanců v podání bývalé žákyně školy Anety Krejčí a jejího partnera Jiřího Valy.
Božena Küfhaberová

Poděkování sponzorům školního plesu

Poděkování MŠ

Vedení Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o. velice děkuje všem sponzorům, kteří věnovali na 9. školní ples hodnotné dary. Jsou to:
Focus Hotel, s.r.o. Brno – Komárov, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Elektrocentrum Tuřany,
DISTR Mikulov, Divadlo na Orlí, HŠ Yamaha Tuřany, Zlatnictví Aleš Tůma, Truhlářství Pernes, Agro
Tuřany, restaurace Beseda, restaurace FAKO, Cukrářství Pallová, Gastro potraviny Louny, CBA Nuget Šumperk, Bidvest – Nowaco, Modios Modřice, Zapo potraviny, Vitana, Dr. Oetker, Podravka,
Ing. Chlup, Firma Hladíková, Knorr, Svoboda - ovoce, Vlčková – papírnictví, Jan Lang, Elit – Waidhofer, United pekárny, FC Zbrojovka, RWE, Michal Krátký, Dalibor Wojtowicz, paní Pokorná, paní
Lespuchová, ředitelka školy a zaměstnanci školy. Celkem 52 rodičů a zaměstnanců školy zakoupilo sponzorskou vstupenku - tyto finance jsou určeny na podporu žáků ZŠ.
DĚKUJEME a těšíme se příští rok opět na spolupráci.
Božena Küfhaberová

Jménem dětí Mateřské školy Brno,
Holásecká 11 bychom chtěli poděkovat
Truhlářství M. Pernese za zakoupení výtvarných potřeb pro děti, panu Toužínovi
za sladkosti na Mikulášskou nadílku a panu
Navrátilovi za finanční dar, který byl použit
na zakoupení hraček. Pod Vánočním stromečkem udělaly dětem velkou radost.
Jaroslava Foltánová
ředitelka MŠ Holásecká 11

Tříkrálová sbírka
Drazí přátelé!
Opět skončily svátky míru, lásky
a porozumění. Na závěr těchto svátků, jako
každoročně, proběhla Tříkrálová sbírka.
Naši mladí přátelé se znovu vypravili mezi
Vás, zazpívali Vám, napsali na Vaše dveře
ono znamení Tří králů “K+M+B”. Byli jste
tak laskaví a odměnili jste je svým darem
do pokladničky. Věřte, že tyto peníze budou
využity ve prospěch těch nejpotřebnějších.
Dovolte mi proto, abych Vám jménem
naší organizace poděkovala. S radostí

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

a hrdostí si Vám dovoluji oznámit, že v našem
obvodě se vybralo celkem 68 924 Kč.
Letos chodili tito koledníci:
Běhálková Tereza, Broumovská Monika,
Broumovská Žaneta, Dvořáčková Lucie,
Dvořáček Jan, Dvořáčková Kristýna, Havlíčková
Helena, Havlíček Jan, Havlíček Vojtěch,
Koukalová Dorotka, Koukalová Karolína,
Kroupová Adélka, Kroupa Adam, Kroupa
Ondřej, Kubeschová Eva, Kudláčková Lenka,
Kudláček Tomáš, Lhotský Jakub, Matoušek
Michal, Mlýnková Gábina, Nevědělová Šárka,
Orálková Sabrina, Podborská Iva, Rozková

Marie, Servusová Veronika, Schnirchová
Martina, Schnirch Petr, Skalík Jakub,
Stuchlíková Klára, Trnková Alice, Trnková
Ema, Vlková Iveta, Vlková Pavla, Volfová
Nikola, Vystavělová Tereza.
Dospělí průvodci:
Havlíčková Vladislava, Kroupová Gabriela,
Krumlová Marie, Orálková Alena, Rozek Jan,
Trnková Jana, Vlková Jana.
Za diecézní charitu Brno
Libuše Aujeská
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Úspěšní mladí spoluobčané
Je třeba si připomenout, že mezi námi žijí
úspěšní mladí lidé, kteří svou pílí a cílevědomostí dosahují obdivuhodných úspěchů. Dvě
mladé dámy z městské části Brno-Tuřany jsou
tomu zářným příkladem, ovšem každá v jiném
sportovním odvětví.

tanců. Trénují nejčastěji v Kroměříži a Brně, ale také v Ostravě a Hradci Králové. Několikrát ročně
mají tréninkovou přípravu i v zahraničí. Celoroční příprava na mistrovské a mezinárodní soutěže
je velice náročná, jak fyzicky, psychicky, tak i časově. Oba tanečníci mají ve škole dohodnut individuální studijní plán a školám patří velký dík za to, že jim takto vycházejí vstříc. Příští rok čeká
oba maturita.
V celosvětovém žebříčku standardních tanců jsou v současné době na krásném 24. místě.
Jako Mistři ČR byli nominováni na Mistrovství světa i Evropy, které se konaly v Číně, Ukrajině,
Rusku, Španělsku, Moldávii, Lotyšsku, Německu, Rakousku, aj.
V lednu letošního roku obhájili titul Mistrů ČR v latinsko-amerických tancích mládeže v Hodoníně, v únoru je čeká Mistrovství ČR ve standardních tancích v Praze a v březnu kombinace
desetitanců v Olomouci. Na základě titulu z latinsko-amerických tanců se v dubnu letošního
roku zúčastní Mistrovství Evropy ve španělském Cambrils a v říjnu Mistrovství světa v Moskvě.

Aneta Krejčí je z Tuřan a její taneční
partner Jiří Vala je z Kroměříže. Oběma tanečníkům bude v letošním roce 18 let. Spolu tancují
3,5 roku. Za tuto dobu získali 9 titulů Mistrů ČR
v kategorii mládeže v soutěžích standardních,
latinsko-americký tanců a v kombinaci desetiEliška Buchlovská, také tuřanská rodačka se před třemi a půl lety začala plně věnovat
skoku vysokému. Tuto skokanskou sezónu závodí prvním rokem v kategorii dorostenek, do této
kategorie spadají ročníky 97-98. Ale není pravidlem závodit jen v kategorii, do které spadá, proto
také startuje v závodech pro juniorky a ženy.
Zvládnout sport a vzdělání není vždy snadné. Eliška studuje na sportovním gymnáziu, kde dle
jejich slov berou učitelé ohledy na častou absenci a na známky, ale přesto je dohánění zameškaného učiva často opravdu náročné. Ovšem pro Elišku jsou sport i škola velice důležité, proto
musí zvládat oboje. O spolužácích nám Eliška pověděla následující: „Musím říct, že jsme se sešli
hodně dobrý kolektiv. Víc jak polovina nás dělá sport, ať je to atletika, nebo plavání, nic si nezávidíme a já jsem za to opravdu ráda! Není tam nikdo, kdo by mi úspěch nepřál, navzájem si všichni
přejeme, aby i ti druzí dosáhli svých snů.“
Eliška trénování věnuje spoustu času, a to asi deset hodin týdně. Čas se pak liší v období, kdy
má závody a jestli je příprava nebo sezona. Dále se její tréninkové porce skládají i z osobního
tréninku i mimo atletický ovál.
Eliščiným největším úspěchem byla zřejmě
Olympiáda dětí a mládeže v roce 2013, kde se
umístila na druhém místě s výkonem 177 cm,
což bylo na starší žákyni hodně vysoko. Nejvíce si asi cení každého republikového závodu
a každé nominace na mezinárodní závody.
V nejbližší době čeká mladou výškařku mistrovství ČR a s velkou pravděpodobností i evropská kvalifikace v Bacu v Ázerbájdžánu, kde
se může nominovat na světovou Olympiádu
mládeže v Číně. Čína je pro ni dosažitelná, ale
pravděpodobnost je malá vzhledem k počtu
závodnic, ale určitě se nevzdá a bude bojovat
za to, aby se na závody světové úrovně dostala, a doufá, že ne jen jednou.
Děkujeme oběma za výbornou reprezentaci
a přejeme hodně sportovních úspěchů do dalších let.
Jitka Krejčí, Eliška Buchlovská,
Michal Krátký, místostarosta
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII
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texas listy
“Tyršovka“
koncertovala
Předvánoční koncert uspořádala v Texasu v polovině
prosince ryze tuřanská rocková kapela Tyršova společnost. Zájem veřejnosti o tato vystoupení bývá neobvyklý, protože muzikanti mají mezi místními rodáky mnoho kamarádů a s mnohými jsou i spolužáky.
Bohužel celkově nižší zájem o všechny kulturní akce
se tentokrát projevil i při tomto vystoupení. Přesto
přítomní účastníci byli nadmíru spokojeni a ti nejvážnější zájemci čekají už na vypsání termínu dalšího
koncertu již v tomto roce, který se pravděpodobně
uskuteční opět v country music saloonu Texas ranch.

Tancování Carola
v Brněnských Ivanovicích
Součástí country večerů v Texasu nebývá jenom poslech profesionálních country i folkových kapel a tanec na jejich melodie, ale někdy i “doplňkové“ programy. Nedávno vystoupil v Texasu soubor Honky Tonk,
který předváděl country tance bývalých osadníků ze
Středozápadu USA a další večer bylo ještě zajímavější
předtančení ryze dívčí skupiny CAROLA. Co do obsazení by se dalo v nadsázce přirovnat k obdobě čínského divadla, kde herečky nahrazovali muži, tak zde
naopak tanečnice předváděly i mužské protějšky,
protože soubor Carola se skládá pouze z dívek a žen.
Všechny návštěvníky však natolik inspirovaly, že i někdy “netančící“ se zúčastnili tanečního reje a bavili se
ještě dlouho do nočních hodin.

Česko – americká
společnost v Texasu
Minimálně jedenkrát za rok zavítá do Brna na pozvání brněnského magistrátu a především primátora
města Brna prezident Česko-americké společnosti
Brno-Dallas pan Paul Goetzi. Letos jsme ho mohli
spatřit i při návštěvě country music saloonu Texas
ranch. Jeho návštěvy v Brněnských Ivanovicích mají
svoje důvody, protože při založení této společnosti
v roce 1991 spolupracoval pan Goetzi se zakladateli
brněnského Texasu na slavnostním programu, který se tehdy uskutečnil v prostorách hotelu Voroněž
a následně v okrajových prostorách brněnského výstaviště, Česko-americká společnost letos oslaví 23.
výročí a předpokládá se i dílčí návštěva delegace
v Texas ranči.

A příští rok to bude zase

Mami, Hanka říkala, že to na nich vidí, že ji chtějí. Já se bojím a podívej na Petříčka, jak křičí !“ Opravdu, z tátových ramen, kde Péťa seděl, se
ozýval sdrcervoucí křik, prokládaný slzičkami: „ Já chci dom..“. I odjinud bylo slyšet vzlykání a škemrání o útěku domů nebo aspoň do máminých
náručí. Přesně tak to vypadalo, když vběhlo na “plac“ šest čertů na Mikulášské besídce v Texas ranči, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů
z Brněnských Ivanovic v čele se Zdenou Jandovou a dalšími dobrovolnicemi. Při řádění čertů byl úplně opomenut Mikuláš s krásnými Anděly. Vše
teprve nahradilo rozdávání dárečků a teprve potom byly vidět na tvářích dětí úsměvy. Za tyto dětské rozzářené oči stojí asi za to hasičům pořádat
každoročně tyto Mikulášské večery a za to ještě jednou díky hlavně Zdeně Jandové. Ta se přechodně stává dobrovolně i přechodnou režisérkou
a producentkou divadelního vystoupení. Děti totiž pod jejím vedením nastudovaly pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků a s velkým úspěchem ji
všem zahrály. Spokojeni byli i rodiče, dědečkové a babičky, protože, jak odcházeli, tak se ptali „…a příští rok to bude zase?“.
Jiří Bartoš
8
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ZHODNOCENÍ TENISOVÉ SEZÓNY 2013 TK TUŘANY
Sezóna v klubu začala na jaře výroční členskou schůzí, tentokrát ovšem volební. Ta proběhla v klidné atmosféře a potvrdila silný
mandát výboru stávajícího, kdy došlo pouze
k výměně dvou jeho členů, končících na vlastní žádost. Svůj post si začátkem sezóny přebral
nový správce a nájemce bufetu, což se ukázalo
jako výrazná změna k lepšímu. Kurty byly výrazně lépe připraveny a atmosféra se rázem stala
přátelštější. Výraznou organizační změnou bylo
i nasazení online rezervačního systému. Ten se
i přes počáteční porodní bolesti rychle ujal a výrazně tak přispívá k jednodušší organizaci „našlapaného“ rozvrhu na kurtech.
Kořením fungování každého tenisového
klubu je jeho omladina a tenisový potěr. Proto
i počátkem tenisové sezóny 2013 proběhl každoroční nábor nových malých tenistek a tenistů.
Celkem se organizovaných tréninků na našich
kurtech účastnilo na 60 dětí různého věku, což
bereme jako výrazný úspěch.
Ze sportovních výsledků bychom rádi vyzdvihli hru družstva dorostu, které projelo svou

skupinou KS III bez porážky a slaví tak postup
do vyšší soutěže. Radost nám dělalo i družstvo
mladšího žactva, které ve své skupině KS II skončilo na krásném třetím místě. Stejného umístění
dosáhlo i starší žactvo v KS III. Družstva dospělých očekávání nenaplnila, ale o to větší výzva
před nimi leží pro sezónu nadcházející.
Klub opět úspěšně uspořádal řadu celostátních turnajů pro závodní hráče, a to ve všech
věkových kategoriích. Odměnou za organizaci
je nám fakt, že se zatím žádný z turnajů nemusel
rušit pro nedostatek účastníků, ba naopak turnaje patří v rámci kraje k těm oblíbeným a děti
i dospělí se k nám rádi vracejí. Speciálním turnajem nezařazeným do oficiální termínové listiny
jsou tradiční Tuřanské mixy v kategorii dospělých. Letos v poslední zářijovou neděli proběhl
již jejich 24. ročník a zúčastnilo se ho krásných
17 dvojic.
V neposlední řadě bychom rádi vyzdvihli na své poměry jedinečný seriál turnajů pro
neregistrované hráče z řad klubových členů
SENIOR Cup. Ten letos čítal celkem 7 turnajů

a zúčastnila se ho asi třicítka hráčů, kteří zápolili
nejen o čest a slávu, ale často i o hodnotné ceny
dodané našimi milými sponzory. Touto cestou
bychom rádi všem našim sponzorům srdečně
poděkovali.
za Výbor TK
Michal Meluzín a Dana Kuchtová

Družstvo dorostu TK Tuřany 2013: zleva Tomáš
Krcha ml., Verča Brabcová, Patrik Pihrt, Hanka
Pustinová, Jarda Tichý, Ondra Bláha, kapitán
Tomáš Krcha st. Na fotce chybí z družstva Milča
Tichá, Martin Zahradníček, Ondra Hepnar

Tělovýchovná jednota HoláskY

V minulém čísle Zpravodaje jsme se loučili
se starým rokem a přáli si vše nejlepší do nového roku 2014. Psali jsme o uspořádání zábavy
a turnajů ve stolním tenise. Mikulášská zábava
našich důchodců z KD Tuřany se velmi vydařila
a přejeme více tak zdařilých akcí v dalším období. Důchodci KD Tuřany budou mít 4 zábavy
a důchodci z Chrlic plánují 3 zábavy.
Letos jsme organizovali společenskou zábavu TJ Holásky, která se vydařila, ale sportovce TJ
byste na ní hledali velmi těžko. Uvidíme na rok.
Druhý den byl Maškarní karneval dětí. Paní Kubíčková s partnerem, kteří nám děti baví a vedou soutěže, řekla, že se zúčastnilo hodně dětí
a spolu s ní si myslíme, že jste se dobře bavili a že
jste byli spokojeni. Snažíme se to dělat pro naše
děti a to je hlavní smysl těchto zábav. Společenský ples myslivců, spolku Halali, byl jako každý
rok dobře navštíven a velmi kladně hodnocen.
Čeká nás ples rybářů, ten teď předem nemůžeme hodnotit, ale vzhledem k zájmu z řad našich
občanů, nejen rybářů, bude jistě úspěšný.
Nyní bych se rád zmínil o turnajích ve stolním
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

tenise. Začalo to turnajem žáků ze ZŠ Měšťanská, zúčastnilo se 13
žáků a žákyň. Na prvním místě se umístil
Eduard
Schockher,
na druhém místě Milan
Klement a třetí místa byla dvě a to Lukáš
Vorlický a Dominik Gehringer. Všichni dostali
pěkné diplomy a malou
sladkou odměnu. Věříme, že se tento rok zúčastní více žáků a žaček
a pomohou nám i učitelé. Dále bych vyzvedl tenisový turnaj, který zorganizoval pan Lengál koncem roku za účasti cca
dvaceti lidí. Tady nebudeme vyjmenovávat, kdo
vyhrál, ale doufáme, že se o uspořádání pokusí
i letos, když se jim vše tak dobře vydařilo. O vánočním turnaji se zmíním později.
Něco k sauně. Zájem o saunování je stále velký, ale kapacita není plně využita. Máte-li zájem,
je možné se obrátit na paní Struhařovou, mobil
606100877 anebo přijít osobně a dohodnout
se. Jednotlivá cvičení
probíhají dle rozvrhu.
Stále hledáme cvičitelky,
jak pro děti v pondělní
odpoledne, tak i pro ženy
ve čtvrtek od 19,00 hodin. O kulturistice, snad
jen otázka: kde najdete
tak dobře vybavenou
cvičební místnost a za ty
peníze a slušné zázemí?
Pan Gehringer určitě rád
poradí a dohodne se.

Ostatní akce lze domlouvat přímo s panem Vladíkem nebo s panem Matulou a Jobem, nájemci
restaurace Orlovna.
Nyní tedy k našim stolním tenistům. V prosinci skončila první půle sezony 2013-14. Můžeme
konstatovat, že úspěšně. Pět družstev je jako loni
na postupových místech. Suverénně si vede A-družstvo, které je stále na prvním místě, má 11
výher z jedenácti utkání. Žádné ze sedmi družstev není v sestupovém pásmu. Žáci si drží pěkné čtvrté místo.
Loňský rok jsme zakončili tradičně vánočním
turnajem 26. 12. 2013. Tohoto turnaje se zúčastnili i naši žáci a vedli si velmi úspěšně. Do turnaje
se přihlásilo 19 hráčů, z toho 4 přespolní. Turnaj
skončil tímto pořadím: 1. Petr Babák, 2. Tomáš
Javůrek z Mor. Slávie, 3. Oldřich Vičík, 4. Martin
Javůrek a 5. Jan Šturm. Na druhou půli sezony,
která končí v dubnu, máme tři nové žáky, jinak
nepočítáme s dalšími posilami.
Závěrem, to co vždy, všem hráčům co nás reprezentují na úrovni města a kraje, ale také všem,
co se přijdou zrekreovat, zacvičit nebo pobavit
se na Orlovnu přejeme hodně zdraví a pohody.
Těšíme se na shledanou v restauraci anebo v tělocvičně.
Viktor Klimeš, Miroslav Vladík
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Ohrožení přírodní památky Holásecká jezera
v souvislosti s navrhovanými změnami územního plánu města Brna

Od roku 2011 naše občanské sdružení Holásky aktivně podporuje revitalizaci přírodní
památky Holásecká jezera. Iniciovali jsme
spolu s Městskou částí Brno-Tuřany zahájení
postupné realizace přípravy projektu Holásecká jezera. Podařilo se za účasti investičního odboru a odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna rozběhnout novou
revitalizaci jezer. Projekt vypracovala firma
FONTES na objednávku odboru životní prostředí Magistrátu města Brna.
Jeho první část již byla realizována v roce
2013. Veřejná zeleň města Brna provedla
asanační kácení nevhodných, převážně odumřelých stromů na polovině území přírodní
památky Holásecká jezera. V roce 2014 bude
péče o přírodní památku pokračovat. Bude
tak pokračovat revitalizace zeleně na zbývajících plochách, spojená hlavně s plošnou
údržbou zeleně kolem vodní nádrže Opleta,
Strakovo, Roučkovo, Kmuníčkovo a Typfl.
Dále probíhá sečení travních porostů kolem vodních nádrží a likvidace nevhodných
náletových dřevin. Tyto práce jsou zajišťovány a financovány převážně z rozpočtu města
Brna.
K veřejně prospěšným cílům revitalizace
Holáseckých jezer sloužilo vypracování pasportu, který zmapoval Holásecká jezera
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a vyjasnil majetkoprávní vztahy k této přírodní památce. Pasport vypracovala firma
Fontes na objednávku odboru vodního hospodářství Magistátu města Brna v roce 2013.
Pasport je nezbytným dokumentem pro další
pokračování revitalizace Holáseckých jezer.
Proti tomuto kladnému úsilí péče o přírodní památku Holásecká jezera vyvstala
v rozporu „iniciativa» města Brna, spočívající
ve zcela protichůdném návrhu dodatečných
změn územního plánu města Brna. Holásecká
jezera mají být určena k vybudování rekreačního parku. Prakticky řečeno - obětována
ve prospěch komerčních iniciativ skrytých
pod název rekreační park. Na otázku zástupce občanského sdružení Holásky, jak se staví
k této nekoncepční dvojkolejnosti „řízení»
města Brna Odbor životního prostředí, bylo
z jeho strany sděleno, že s takto pojatou změnou územního plánu po odborné stránce
vzhledem k dosud prováděnému způsobu
revitalizace jezer nesouhlasí. Podle aktuální
situace ale budou změny územního plánu
města Brna v tomto necitlivém pojetí v poslední přírodní oáze na jihu města Brna pravděpodobně prosazeny.
Z výše uvedeného zjištění vyplývá sporná
až negativní úloha Odboru územního plánu
Magistrátu města Brna. Tento odbor je trvale

pod zřejmým tlakem developerů v řadě případů účelově prosazovaných změn v územním
plánu města. Jako nefunkční se ukazuje koordinace mezi Odborem územního plánování
a Odborem životního prostředí, což je zřejmé
z případu přírodní památky Holásecká jezera.
Obdobné negativní zkušenosti máme
s prosazováním dalších záměrů Odborem
územního plánování a Bytovým odborem
města Brna. Záměry se v nejbližší době bezprostředně dotknou také občanů Holásek
v připravované stavební lokalitě «U potoka».
Město Brno zahajuje výstavbu první etapou,
tj. realizací technické infrastruktury a následnou realizací tří objektů domů s pečovatelskou službou. Následně město přenese další
postup realizace v této lokalitě na developerskou firmu, s možnými negativními dopady
na životní prostředí.
V zájmu zachování současné úrovně životního prostředí obyvatel v Holáskách musíme
vyjádřit své výhrady k uvedeným navrhovaným změnám územního plánu města Brna, tj.
navrhované změně funkčního využití přírodní
památky Holásecká jezera na rekreační park,
dále také k návrhu vysokopodlažní zástavby
lokality „Vinohrad“, navazující na lokalitu
„U potoka“.
Ing. Vladimír Skácel
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- ELPEMA Petr Máca
U Lesíčka 18 , 620 00
Brno - Brněnské Ivanovice
telefon : 731 934 074
e - mail: elpema@seznam.cz
NABÍZÍ:
•• servis plynových kotlů všech typů
a značek
•• důkladné pravidelné roční prohlídky
a vyčištění kotlů
•• mechanické a chemické čištění
sezónní i mimo sezónu
•• odborné seřízení plynových
spotřebičů
•• moderní diagnostika pro všechny
plynové spotřebiče
•• vystavení písemné revizní zprávy
•• váš plynový kotel bude vždy v dobré
kondici
•• uvádění plynových kotlů do provozu
i po delší odstávce
•• poskytnutí plné záruky i v případě
vámi zakoupených kotlů
•• rekonstrukce spalinových
cest v případě výměny kotle
elektroinstalace a revize
elektroinstalací
•• opravy a revize hromosvodů
•• revize plyn, měření a regulace,
voda,plyn, topení

Naši klienti platí jen poloviční doplatky
Každý registrovaný klient Chytré lékárny platí u léků
na recept pouze polovinu našeho běžného doplatku.
Více informací Vám rádi sdělíme v našich lékárnách nebo telefonicky.

Kde nás najdete
Slovákova 11
Kobližná 2
Orlí 34
Panská 20

vážím si zákazníků a práce mě
baví,vše dělám s nadšením,
příznivé ceny, stejné v sezóně i mimo
sezónu a bohaté zkušenosti

805
4
5
7
734

Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.chytralekarna.eu

www.elpema.webnode.cz

Stavba krbů a komínů, zapojení kamen do komínů, kompletní realizace.
Ing. Miroslav Skutek, tel.: 728 330 840
MALBY 14,-Kč/m2, nátěry dveří 350,-Kč/kus, nátěry radiátorů, oken, fasád,
nábytku, aj., TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE
Tel: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,-Kč!
Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXIII

číslo 1 | únor 2014 11

Poplatek
za komunální
odpad
Splatnost do 31.5.2014 ve výši 670,- Kč
Možnosti úhrady poplatku
1. v hotovosti:
a) pokladna na Šumavské ulici č. 33,
budova A, po celý rok
b) od března do května pokladna MMB,
Malinovského nám. 3, přízemí
Pokladní hodiny
Po

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Út

8.00 - 12.00

13.00 - 14.30

St

8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

Čt

8.00 - 12.00

13.00 - 14.00

Pá

8.00 - 12.00

2. bezhotovostním převodem:
na účet:		
156304/5400
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
konstantní symbol: 1318
3. poštovní poukázkou
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na podatelnách
úřadů městských částí nebo kontaktních
místech MMB
Za domácnost může odvádět poplatky společný
zástupce. Tento je povinen správci poplatku
písemně oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek odvádí (lze i elektronicky
na webové stránce
www.brno.cz/odpady, kde je možné získat
i podrobnější informace).
Telefony:
542 174 304 -315,
318 - 3 22
e- mail: odpady@brno.cz

Restaurace Orlovna Vás zve na tyto akce
8. 3.

PRODEJ VÝROBKŮ DOMÁCÍ ZABÍJAČKY od 8.00 do vyprodání
- jitrnice,jelita,tlačenka,ovar,škvarky,klobásy,uzené maso,paštika a prdelačka

22. 3.

OLDIES PARTY - DJ LIBOR VELEK,muzika 60 - 90leta, začátek 20.00

12. 4.

ACDC REVIVAL hraje skupina AWAKE, koncert začátek v 20.00

24. 4. - 27.4.

STEAKOVÉ SPECIALITY

16. 5. - 17.5.

TRAVESTI SKUPINA DIVOKÉ KOČKY OD 19.00
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