
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

letošní poslední vydání listů se Vám dostá-
vá do rukou v takovém termínu, aby v listech 
mohlo být uveřejněno co nejvíce pozvánek 
na akce, které se budou konat v předvánočním 
a vánočním čase.                                                                                                                                           

V minulém měsíci začala dlouho očekávaná 
rekonstrukce křižovatky Kaštanová - Popelo-
va. Plně si uvědomuji, že je to další stavební 
a dopravní komplikace v naší městské části, ale 
sami jsme na vlastní kůži zažívali problémy při 
odbočování z Popelové na Kaštanovou a z Vi-
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nohradské směrem do  Holásek nebo Tuřan. 
Křižovatka bude světelná a napojená na signa-
lizační zařízení železničního přejezdu, což zvýší 
bezpečnost při projíždění touto křižovatkou. 
Jelikož je to poměrně komplikovaná stavba, 
a vzhledem k tomu, že náš požadavek byl, aby 
co nejméně docházelo k úplným uzavírkám, je 
termín dokončení stanoven až na konec květ-
na roku 2014. Doufejme, že letošní zima dovolí 
zhotovitelům pracovat tak, aby byl harmono-
gram výstavby a  termín dokončení dodržen. 
O dalším postupu prací vás budeme informo-
vat. Jak bude křižovatka vypadat, si můžete 
prohlédnout na obrázku dole.
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Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. upozorňují na odstávku vodovodu
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. si dovolují upozornit odběratele, že z důvodu budování 
nového propojení zásobovacího vodovodního řadu DN 400, zajišťujícího dodávku pitné vody 

do městské části Brno-Tuřany, k.ú. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany  (včetně 
ulice Kaštanové, a to od mostu přes řeku Svitavu - dále do Brněnských Ivanovic) 

a do městské části Brno-Chrlice,
od 15 hod.  6. 12. 2013  do 9 hod.  7. 12. 2013 přerušena dodávka pitné vody.

Za vzniklé problémy se svým zákazníkům předem omlouváme 
a děkujeme za pochopení situace.

Vánoční čas a konec roku je obdobím,  kdy 
by se měl každý z  nás zastavit a  ohlédnout 
za  právě odcházejícím rokem.  Vánoce patří 
především našim dětem, kterým se snažíme 
splnit jejich přání a  tužby. Rozzářené oči dětí 
a  projevy radosti nad dárky, jež najdou pod 
stromečkem, patří k nejhezčím zážitkům a po-
citům v lidském životě. Užijte si jich tedy ve vr-
chovaté míře. Kromě toho vám všem upřímně 
přeji krásné svátky vánoční, klid, pohodu, vše 
nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2014.

Váš starosta
Aleš Jakubec
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Brno-
-Tuřany:  12. 12. 2013 v 18 hodin na radnici

Rada na 88. schůzi dne 26. 8. 2013:  
- vzala na  vědomí výsledky hospodaření pří-
spěvkových organizací zřízených MČ za  období 
1-6/2013,
- schválila  výpověď smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky plynu se společností  Jihomoravská 
plynárenská Brno ke dni 31.12.2013,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obec-
ně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 
12/2012 o  místním poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití 
a odstraňování komunálních odpadů,
- souhlasila s  úplnou uzavírkou a zvláštním užívá-
ním komunikací v rámci dostavby kanalizace Tuřa-
ny - ulice Haraštova v termínu 22.10. 2013 – 31. 1. 
2014, ulice Uhýrkova v termínu 27.10. 2013 – 31. 
1. 2014,  ulice Švédská v termínu 1.10. 2013 – 30. 
11. 2014, 
- souhlasila se záměrem CTP invest – dispozice 
s  pozemky k.ú. Černovice za  těchto podmínek: 
urychlení prací na  obchvatu MČ Brno–Tuřany, 
zkapacitnění křižovatky Tuřanka – Řípská, zkapa-
citnění nájezdu na  D1 tak, aby těžká kamionová 
doprava neprojížděla přes MČ směrem na Hodo-
nín po silnici II/380,
- doporučila ZMČ souhlasit  s návrhem na změnu 
ÚPmB na pozemcích p.č. 450, 451, 452, 453/1, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460 a 688, vše v k.ú. Dvor-
ska z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení 
v pruhu, přiléhajícím ke stávající zástavbě o šířce 
25m,
- doporučuje ZMČ nesouhlasit  s  návrhem na změ-
nu ÚPmB  na pozemcích p.č. 284/1, 350, 649, 651, 
656, 657, 658, 659, 660, 661 a  662 k.ú. Dvorska 
z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení,
- nesouhlasila s umístěním retardérů na ulici Ne-
novické,
- souhlasila s  umístěním chaty na  pozemku p.č. 
2321, k.ú. Holásky s udělením výjimky z vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. v  platném znění pro odstupové 
vzdálenosti od sousedních chat v případě, že bu-
dou s  udělením výjimky souhlasit vlastníci sou-
sedních pozemků a chat,
- souhlasila s udělením výjimky z ust. § 26 vyhl. č. 
501/2006 Sb. pro umístění dvou RD při ulici My-
slivecké,
- prodloužení ulice Myslivecké DUR - vzala před-
loženou PD na vědomí a vzhledem k okolnostem 
doporučuje vydat územní rozhodnutí na část pro-
dloužení komunikace po poslední stávající šachtu 
splaškové kanalizace, požaduje po  zpracovateli 
PD prověřit možnost oboustranného chodníku 
min. po poslední RD,
- odložila rozhodnutí a o žádosti o zpevnění plo-
chy vegetačními tvárnicemi na ul. Hasičská bude 
znovu jednat po  dokončení stavby komunikací 
a zahájení běžného provozu bez omezení, - uložila 
úřadu připravit výběrové řízení na - Ul. Malínská, 
stavební úpravy a  odvodnění komunikace, pro 
výběrové řízení ukládá použít standardní vyzývací 
podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy:
1. OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, se síd-

lem Burešova 938/17, 612 00  Brno 
2. Strabag a.s., se sídlem Tovární 3, 620 00  Brno
3. SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem Jahodová 
60, 620 00 Brno
- vzala na vědomí zprávu Ing. Tupé MŠ V Aleji – za-
teplení podkroví a  rekonstrukce plotu. Požaduje 
provedení takových opatření ve  školce, aby byla 
po  začátku školního roku zajištěna bezpečnost 
dětí. 
- doporučila ZMČ doporučit prodej části pozemku 
p.č. 2358 v k.ú. Holásky společnosti E. ON DISTRI-
BUCE, a.s., pro umístění kostkové trafostanice,
- doporučila ZMČ nedoporučit prodej pozemku 
p.č. 4794 v k.ú. Tuřany,
- doporučila ZMČ doporučit prodej pozemků p.č. 
188, 189, 191/2 v k.ú. Holásky, souhlasila s proná-
jmem pozemků p.č. 188, 189, 191/2 v k.ú. Holásky,
- doporučila ZMČ doporučit prodej pozemků p.č. 
250/127, 250/130 a  části pozemku 250/71 v  k.ú. 
Brněnské Ivanovice společnosti Marston-CZ, s.r.o., 
Brno,
- schválila zhotovitele díla „Ul. Zapletalova, osazení 
radaru na měření rychlosti“ firmu  GEFAB CS, spol. 
s r.o., Brno-Tuřany za cenu 70 639,80 Kč vč. DPH,
- souhlasila s umístěním odpadkových košů u do-
časných zastávek IDS a ukládá úřadu zajistit jejich 
instalaci; nesouhlasila s umístěním odpadkového 
koše u domu na ulici Hanácká 1, protože na tomto 
místě se už jeden odpadkový koš u zastávky MHD 
nachází a dále nesouhlasila s umístěním odpadko-
vého koše na ulici Hasičská 6, před obchody - po-
traviny a zelenina. Není možné umísťovat ke kaž-
dé zatravněné ploše na  území MČ odpadkový 
koš, abychom usnadňovali majitelům psů jejich 
povinnosti.
- souhlasila se změnou užívání chodby a vybudo-
váním nové učebny ve čtvrtém nadzemním patře 
budovy ZŠ Měšťanská,
- doporučila ZMČ nesouhlasit s cenovou nabídkou 
na obnovení autobusové linky č. 63 z důvodu její 
velké finanční náročnosti,
- doporučila ZMČ souhlasit s kofinancováním pro-
jektu Novostavba tělocvičny v  MČ Brno-Tuřany 
v minimální výši 50 % ceny kofinancování projektu 
z rozpočtu MČ na roky 2014 a 2015,
- souhlasila s  nabídkou firmy GEFAB CS, Brno 
na provedení vodorovného dopravního značení – 
přechodu pro chodce přes ulici Tuřanskou v ceně 
2 178 Kč,

Rada na 89. schůzi dne 5. 9. 2013:  
- navrhla Radě města Brna přiznání odměny ře-
ditelce ZŠ Měšťanská PhDr. Boženě Küfhaberové, 
Ph.D., ředitelce MŠ Holásecká Jaroslavě Foltánové, 
ředitelce MŠ V Aleji Bc. Lucii Dražilové a ředitelce 
MŠ U Lípy Svobody Bc. Andree Bartlové za splně-
ní mimořádného pracovního úkolu za  II. pololetí 
školního roku 2012/2013 (aktivní spolupráce při 
zajišťování oprav a rekonstrukcí na budovách bě-
hem prázdninového provozu),
- schválila výkon TDI na stavbě "Zdravotní středis-
ko Holásecká, výměna vnitřních rozvodů"  Ing. Ha-
nou Tupou za cenu 32 000 Kč,
- schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 13-01-
09 se společností GEO-ING Jihlava na akci MŠ Ho-
lásecká - Dokončení rekonstrukce hřiště a plotu,

- souhlasila s přijatými opatřeními k odstranění ne-
dostatků v MŠ U Lípy Svobody z inspekční činnosti 
v období 18. - 20. června 2013,
- zrušila výběrové řízení na akci Ul. Malinská, sta-
vební úpravy a  odvodnění komunikace a  uložila 
ÚMČ připravit nové výběrové řízení na tuto akci; 
požaduje zapracovat do  nabídek společností ce-
nový odpočet části rekonstrukce, která je součástí 
stavby Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně 
- LOK 5 - UČD 4.1 - Tuřany - dostavba kanalizace.

Rada na 90. schůzi dne 18. 9. 2013:  
- schválila vánoční osvětlení balkónu radnice 
a provedení montáže do 29.11.2013 a demontáže 
po 7.1.2014 Jiřím Krejčím, Brno za celkovou cenu 
700 Kč,
- schválila montáž a demontáž vánočního osvět-
lení MČ Brno-Tuřany pro termín od  2.12.2013 
do 7.1.2014 společností Technické sítě Brno v ceně 
do  37 000 Kč, 
- schválila uzavření smlouvy o  sdružených služ-
bách dodávky zemního plynu se společností BO-
HEMIA ENERGY entity s.r.o., Na Poříčí 1046, Praha, 
která byla vybrána v rámci veřejné zakázky Cent-
rálního nákupu elektrické energie a zemního ply-
nu pro statutární město Brno, 
- vzala  na vědomí použití finančních prostředků 
z rezervního fondu MŠ U Lípy Svobody  na uhra-
zení malování v mateřské škole v částce 11.250 Kč,
- uložila úřadu zjistit u Dopravního podniku města 
Brna reálnost vybudování nové autobusové za-
stávky linky č.78 u Sokolovny v Tuřanech,
- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, týkající 
se sanačních prací na Zdravotním středisku Holá-
secká, uzavřenou se společností VARSTA Brno,

Rada na 91. schůzi dne 25. 9. 2013:  
- souhlasila se Smlouvou o dodávce vody z vodo-
vodu pro veřejnou potřebu č. 201008850 se spo-
lečností Brněnské vodárny a kanalizace,
- schválila nabídku firmy OHL ŽS, a.s., závod Po-
zemní stavitelství, Brno na provedení akce Ul. Ma-
linská, stavební úpravy a odvodnění komunikace 
za cenu 1 537 677 Kč, 
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na  akci 
SDH Jahodová - rekonstrukce budovy (Etapa č. 
1). Pro výběrové řízení ukládá použít standardní 
vyzývací podmínky a ukládá úřadu oslovit firmy: 
 1. VARSTA, s.r.o., Barvy 8, 638 00 Brno  
 2. GEO-ING Jihlava spol. s.r.o., Znojemská 78, 
586 56 Jihlava
 3. REOSTA spol. s r.o., Rumiště 8, 602 00 Brno
- neměla námitky k realizaci projektu “Tůně v k.ú. 
Holásky, náhradní opatření dle rozhodnutí SZ/
MCBCER/00876/12/ODMZ/Jur“, který zpracoval 
Atelier Fontes Brno a  jehož zadavatelem byl KÚ 
Jihomoravského kraje, odbor ŽP. 

Rada na 92. schůzi dne 2. 10. 2013:  
- schválila uzavření smlouvy se společností Tech-
nické sítě Brno na  dodávku el. energie  pro vánoč-
ní osvětlení městské části Brno-Tuřany v  období 
od  2.12.2013 - 7.1.2014,
- vzala na  vědomí I. etapu návrhu rozpočtu MČ 
Brno-Tuřany na rok 2014 - návrh vlastních příjmů, 
kapitálových výdajů a financování,
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Z jednání RMČ a ZMČ BRno-Tuřany
- souhlasila s  přechodným dopravním značením 
pro provádění stavebních úprav křižovatky Kašta-
nová - Popelova v rozsahu dle návrhu firmy GEFAB 
Brno,
- souhlasila s dodatečným povolením změny v uží-
vání zemědělské stavby na pozemcích p.č. 76/14 
a  76/61, k.ú. Brněnské Ivanovice z  původního 
objektu na  zpracování zeleniny na  servis chladí-
cích zařízení nákladních automobilů a autobusů, 
pneuservis se skladem náhradních dílů, sklad 
chladírenského vybavení, sklad zelárny, kanceláře 
a sociální zařízení pro zaměstnance,
- souhlasila s  prodloužením  úplné uzavírky 
a  zvláštního užívání ulice Uhýrkovy a  Haraštovy 
do 31. 1. 2014. 

Rada na 93. schůzi dne 9. 10. 2013:  
- schválila firmu Martin Minks, Brno na provedení 
výsadby 6 ks  listnatých stromů v sortimentu  3 x 
sakura -  Prunus serrulata „Kanzan“, 2 x sakura – 
Prunus serrulata „Amanogawa“ a  1 x  štědřenec 
velkokvětý  - Laburnum x watereri „Vossii“ na dvo-
ře radnice MČ,
- schválila firmu VARSTA, s.r.o., Brno na provedení 
akce SDH Jahodová - Rekonstrukce budovy (Etapa 
č.1) za cenu 378 960 Kč.

Rada na 94. schůzi dne 16. 10. 2013:  
- vzala na  vědomí použití finančních prostředků 
z rezervního fondu MŠ Holásecká na nákup sedač-
ky pro děti v částce 2.000 Kč,
- vzala na vědomí výsledky hospodaření MČ za ob-
dobí 1-9/2013 a výsledky hospodaření příspěvko-
vých organizací zřízených MČ za období 1-9/2013,
- neměla připomínky ke studii půdní vestavby bu-
dovy MŠ U Lípy Svobody, kterou zpracovala archi-
tektonická kancelář A PLUS a.s., Brno,
- neměla připomínky k  projektové dokumentaci 
na  novostavbu garáže na  pozemku p.č. 436/15 
a 404, k.ú. Holásky,
- neměla připomínky k dokumentaci pro rozhod-
nutí o umístění stavby - výměna NTL plynovodu 

v ulici Na návsi,
- neměla připomínky k  projektové dokumentaci 
fy. LR CESARO Brno na přeložku místního rozhlasu 
na ul. Malínské,
- souhlasila s  prodloužením úplné uzavírky 
a  zvláštního užívání komunikace ulic Podlipná 
č.1 – 8 a Farní v termínu 1.12. – 31.12.2013 v rámci 
probíhající rekonstrukce komunikací, 
- souhlasila s  podáním žádosti Odboru dopravy 
MMB o stanovení odpovídajícího dopravního zna-
čení (zákaz vjezdu nákladních aut) na ul. Sokolnic-
kou u křižovatek ulic Režná a Chrlická,
- souhlasila s umístěním dopravního značení - vy-
hrazené parkoviště a zákaz zastavení na pozemku 
p.č. 1833/2 v k.ú. Tuřany,
- souhlasila s  prodloužením úplné uzavírky 
a  zvláštního užívání komunikace ulice Malínská 
v termínu 31.10. – 30.11.2013 v rámci probíhající 
rekonstrukce komunikací,
- souhlasila s  prodloužením úplné uzavírky 
a  zvláštního užívání komunikace Švédská v  ter-
mínu 30.11.2013 – 30.9.2014 v  rámci probíhající 
rekonstrukce komunikací,
- souhlasila s  V. etapou akce „Úprava křižovatky 
Kaštanová – Popelova“ - 5.11.2013 - 30.3.2014 - 
přesun zastávky o cca 100 m,
- uložila úřadu připravit výběrové řízení na  akci 
MŠ Holásecká – dokončení rekonstrukce hřiště, 
doplňkové prvky. Pro výběrové řízení ukládá pou-
žít standardní vyzývací podmínky a ukládá úřadu 
oslovit firmy: 
 1. GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Znojemská 78, Jihla-
va  
 2. CALIPSUM s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice, 
3. CANDELA, s.r.o., Štefáčkova 11, Brno  

Zastupitelstvo na 21. schůzi dne 5. 9. 2013: 
- schválilo rozpočtový výhled MČ Brno-Tuřany 
na období 2015 – 2019,
- souhlasilo s  předloženým návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje Obec-
ně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 

12/2012 o  místním poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití 
a odstraňování komunálních odpadů,
- nesouhlasilo s  cenovou nabídkou na  obnovení 
autobusové linky č. 63 z důvodu její velké finanční 
náročnosti a trvá na navrácení linky č. 63 a jejího 
financování z úrovně MMB, 
- souhlasilo s kofinancováním projektu Novostav-
ba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany ve výši 50 % ceny 
kofinancování projektu z  rozpočtu MČ na  roky 
2014 a 2015,
- souhlasilo se změnou ÚPmB v  lokalitě Ráječek, 
v Brněnských Ivanovicích, na pozemcích p.č.  9/1, 
9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 
a 12, k.ú. Brněnské Ivanovice, ze stabilizované plo-
chy TS na návrhovou plochu PZ – plocha pro ze-
mědělskou výrobu umožňující výstavbu skleníků, 
balírnu produktů, sklad, prodejnu atd.,
- nesouhlasilo s návrhem na změnu ÚPmB na po-
zemcích p.č. 284/1, 350, 649, 651, 656, 657, 658, 
659, 660, 661, 662, 450, 451, 452, 453/1, 454, 455, 
456, 457, 458, 459, 460 a 688, vše v k.ú. Dvorska, 
z plochy ZPF na návrhovou plochu pro bydlení,
- doporučilo zřízení věcného břemene k  pozem-
kům ve vlastnictví Statutárního města Brna - p.č. 
241/1, 250/71 a 251 vše v k.ú. Brněnské Ivanovice 
pro společnost MARSTON-CZ Brno, 
- doporučilo směnu pozemku p.č. 1451/1 v  k.ú. 
Staré Brno ve vlastnictví Statutárního města Brna 
za  pozemky p.č. 1255, 1256 a  1563/9 v  k.ú. Sta-
ré Brno, pozemek p.č. 1262/153 v  k.ú. Soběšice, 
pozemek p.č. 2261 v k.ú. Holásky a pozemek p.č. 
9395/6 v  k.ú. Židenice, které jsou ve  vlastnictví 
společnosti Komfort a.s.,
- doporučilo nabytí pozemku p.č. 3562/16 v  k.ú. 
Tuřany do majetku města Brna,
- doporučilo prodej části pozemku p.č. 2358 v k.ú. 
Holásky společnosti E.ON DISTRIBUCE, a.s. pro 
umístění kostkové trafostanice,
- doporučilo prodej pozemků p.č. 250/127, 
250/130 a části pozemku 250/71, vše v k.ú. Brněn-
ské Ivanovice společnosti Marston-CZ, s.r.o Brno,
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PoohlédnuTí Za leTošníM RokeM 
v doMově PRo senioRy na holásecké ulici

Jak bývá dobrým zvykem ke  konci roku, 
hodnotí se, bilancuje se, poohlížíme se zpět 
za tím, co se stalo. I my bychom se chtěli podělit 
o  to, co se v našem domově událo a na co se 
ještě v letošním roce připravujeme. 
Čas zde plyne jako voda a aktivit, které jsou zde 
pro seniory připravovány je velké množství. 
Zmiňme ten nejoblíbenější, pěvecký sbor. 
Sem chodí všichni, kteří mají rádi písničky, kteří 
rádi zpívají.  Jindy se setkáváme na  cvičeních 
paměti. Kdo se chce něco dozvědět o různých 
hudebních žánrech, doplněných poslechem 
skladeb, rád zavítá na muzikoterapii. Na setkání 
se těšíme všichni…  Také zde v  terapeutické 
kuchyňce pečeme, vaříme, chystáme všelijaké 
dobroty. 
Chodíme na procházky a hodně býváme venku. 
Tam, kde voní tráva, kde je sluníčko, čerstvý 
vzduch, kde je volné nebe nad hlavou. Chodíme 
i  na  výlety, mezi lidi, do  společnosti. Naše 
Brno a  okolí má mnoho krásných míst, skýtá 
hodně příležitostí k návštěvám. Třeba náš výlet 
na  tuřanské letiště byl nádherný. Krásný byl 
také výlet do Botanické zahrady - do arboreta 
v  Brně. Obdivovali jsme rozmanité květiny…  
Když jsme byli v brněnské zoologické zahradě, 
už tam na nás čekaly dva parádní elektromobily. 
Do  světa se přece mají dostat i  ti, kteří jsou 
na  vozíčcích, chodítkách, kterým už do  sta let 
třeba ani moc neschází. I  pro ně jsou určeny 
výlety a to je opravdu skvělé. Zajímavá a pěkná 
byla i exkurze do Rádia Proglas. V Mariánském 
údolí jsme zase obdivovali krásu lesa a  zvířat. 
Se zájmem jsme navštívili Planetárium či 
židlochovický zámek. 
Velmi oblíbenou a tradiční akcí bývá fašankový 
maškarní ples. K  tanci a  poslechu hrála veselá 
hudba - dechová kapela „Hamrláci“. Mnozí 
zaměstnanci přišli v rozmanitých maskách, bylo 
vidět, že tu pracovala lidská fantazie a  úmysl 
přispět našim klientům k  pohodě a  dobré 
náladě. Hodně se těšíme na  koncerty u  nás 
doma, když zde hrají a  zpívají děti z  místních 
„mateřinek“ nebo děti větší - ze základní školy.  
Několikrát mezi nás zavítali žáci  ZUŠ ze Slunné.  
Sálem se nesl i koncert - písně  Tichomoří - Tahiti, 
Indonésie, Havaje v podání souboru Polynesia. 

Soubor Komoráček, ženský pěvecký sbor Sokol 
Židenice rozezpíval celý sál. Nezapomněly 
i píseň na přání, sokolskou hymnu - Lví silou… 
A  kdo z  nás, tuřanských, by neznal Jahodové  
duo - Ivona a Jiří Jahodovi.  Opravdu nádherný 
byl jejich houslový koncert. Kolikrát letos 
jsme už mezi sebou uvítali i  hosty z  brněnské 
Konzervatoře a  z  Hudební fakulty JAMU. Tato 
setkání jsou opravdu kouzelná a  v  každém 
z  nich můžeme vidět novou chuť a  energii, 
kterou přináší do života celého domova.
S  našimi klienty, ač se to bude zdát úsměvné, 
nezapomínáme ani na sport. Měli jste vidět, jak 
se všichni namáhali, jak se snažili, jak odváděli 
maximum, když jsme hráli kuželky.
Velkou oslavou našeho domova byla oslava 
paní Ludmily Vymazalové, 25. září 2013, a  to 
nádherných 101 let!!! Tento den byl krásný 
a  mimořádný! Slavnostní odpoledne zahájil 
a  oslavenkyni poblahopřál ředitel Tomáš 
Dvořáček. Z Magistrátu města Brna se s gratulací 
připojila Ing.  Jana Bohuňovská, náměstkyně 
primátora, Ing. Vladimír Adam, vedoucí sociálně 
kulturního úseku, za  městskou část pak pan 
místostarosta Michal Krátký a  další. Tolik 
vzácných hostů, tolik slávy, tolik blahopřání, 
kytek, sál opravdu nezažívá často. Gratulovali 
též i ostatní obyvatelé a zaměstnanci domova. 
Slavnostní ceremoniál doprovázela živá dechová 
kapela. Odpoledne bylo spojeno s  opékáním 
špekáčků a  ochutnávkou burčáku. Jedlo se, 
„pilo se“, tancovalo. Koláčky byly výborné, samý 
tvaroh a mák anebo povidla či ořechy. K dobré 
pohodě nescházelo nic. O  skvělou zábavu se 

postaraly sestřičky a  ošetřovatelky z  oddělení.  
Přišly v  krojích, suknice nakypřené, fěrtošky 
vyšívané, šátečky na  hlavě, tvářičky rozpálené, 
tancovaly, juchaly, nabízely koláčky, rozsévaly 
veselí a dobrou náladu. Nescházeli ani rodinní 
příslušníci. Vše bylo milé, nápadité, vkusné 
a  hlavně jako příspěvek pro dobrou pohodu, 
„pro lidi“, pro ten velký, slavný den. 
Koncem měsíce října se u  nás uskutečnil 
pěvecký koncert Komorního ansámblu 
v  čele s  paní profesorkou Helenou Halířovou-
Supovou za  klavírního doprovodu profesora 
Otto Bittnera.  Mimo jiné vystoupil žák paní 
profesorky, náš recepční pan Jiří Plhal a  jako 
host i pan ředitel. 
A  už se nám blíží advent a  také vánoce. Snad 
k  nám opět zavítá svatý Mikuláš se svou 
družinou. Pečeme perníčky a v keramické dílně 
vytváříme ozdůbky na  stromeček, vyrábíme 
vánoční přání či ozdoby. Přijdou mezi nás opět 
děti ze ZUŠ Slunná, děti z  mateřských školek 
a  základní školy. V  průběhu adventu bude 
možné ve vestibulu shlédnout prodejní výstavu 
obrazů brněnského malíře Ing. Ivana Kulheima. 
Všichni jste srdečně zváni. Vyvrcholením 
adventu bude předvánoční posezení 
u vlastnoručně vyrobeného cukroví a svařáčku, 
opět za doprovodu živé hudby. 
Závěrem nezbývá nic jiného, než Vám i  nám 
popřát příjemné prožití adventu i  vánoc 
a  do  dalšího roku vše nejlepší, pevné zdraví 
duše i těla a také osobních úspěchů a radosti ze 
života.

PhDr. Markéta Běhalová - ergoterapeutka
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Malíř ivan kulheiM

víTání děTí

halloween na Zš dvoRecká

Dovolujeme si Vás pozvat na  prodejní výstavu Ivana Kulheima, která bude zahájena 
dne 6.12.2013 ve  vestibulu Domova pro seniory Brno-Tuřany, Holásecká 33. Výstava potrvá 
do 23.12.2013 - bude přístupná denně 9-19 hod.

Jméno brněnského malíře Ivana Kulheima je veřejnosti dobře známé z řady autorských výstav 
či prodejních galerií v Brně a v jiných částech České republiky. V krajinomalbě navazuje na naši 
národní tradici, kde je opravdu z čeho vycházet. Důvěrně je znám a vnímán těmi, kteří milují 
Vysočinu v jejich nejrůznějších podobách - uprostřed léta stejně jako pokrytou sněhem, zadu-
manou na  podzim, či jásající v  jarním období. Velmi často se nechává inspirovat brněnskými 
zákoutími a panoramaty, neboť Brno je město, které je mu domovem, kde prožil největší část 
svého života a kde i dále žije a tvoří.

Malíř maluje s velkou láskou a vitalitou, zápalem pro věc a v malířské tvorbě vedle charakteri-
stického rukopisu neváhá využít i odchylných výtvarných projevů.

V sobotu 28. září 2013 přivítal pan starosta 
Bc.  Aleš Jakubec nové občánky naší městské 
části Brno-Tuřany. Slavnostně byly uvítány 
tyto děti:

Matěj Pobořil, Bohdana Moržolová, Mela-
nie Bartlová, David Vladík, David Jelen, Tomáš 
Richter, Tomáš Řezníček, Jan Brzobohatý, Eliš-
ka Mičková, Nikol Oprchalová, Antonín Heř-
manský.

Našim nejmenším zpívaly a  recitovaly děti 
z mateřské školy U Lípy Svobody. Poděkování 
za příjemný průběh této slavnostní akce patří 
také učitelkám mateřské školy a  členkám so-
ciálně zdravotní komise Rady městské části 
Brno-Tuřany.

matrikářka Blanka Gärtnerová

1. listopadu ráno se před školou na Dvorec-
ké začaly rojit zvláštní postavy. Procházeli se 
tam kostry, čarodějnice, upíři, víly a jiné příše-
ry. Slavil se Halloween.

Děti i paní učitelky přišly v krásných kostý-
mech, první dvě hodiny se děti učily čaroděj-
nou matematiku, angličtinu a  češtinu a  další 
dvě hodiny tvořily lucerny a  čarodějnice. 
Všichni jsme si tento den pěkně užili.

Západem slunce 31. října začíná a  výcho-
dem slunce 1. listopadu končí nejoblíbenější 
svátek dětí USA a  Velké Británie – HALLO-
WEEN. Historie tohoto keltského svátku sahá 
až do  doby mýtických druidů a  čarodějnic. 
Keltové tehdy uctívali svého boha mrtvých Sa-
mhaina. Věřili, že se právě této noci, kdy je pře-
děl mezi světem živých a královstvím mrtvých 
nejmenší, vrací duše zemřelých. Proto, aby 

pomohli bloudícím duchům najít cestu, stavěli 
do oken svítilny z vydlabaných řep a v Ameri-
ce z dýní. 

U nás uctíváme památku zesnulých poklid-
ným způsobem, řezanými květinami a  věnci 
na hrob, zapalováním svíček.

Za kolektiv ZŠ Dvorecká 
ZŘŠ Hana Svobodová
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sPoleČnÝ vÝleT PRvních Tříd na sTRánskou skálu

90. vÝRoČí naRoZení heleny ZMaTlíkové ve škole

V sobotu 19. října jsme se společně s dětmi z 1. 
B a  našimi rodiči vydali prozkoumat Stránskou 
skálu. Jedná se o  jednu z národních přírodních 
památek, o více než třísetmetrovou vyvýšeninu 
jurského vápence, která se řadí k  evropsky vý-
znamným lokalitám. Nalézá se při jihovýchod-
ním okraji Brna, blízko městské části Juliánov. 
Jde o  jedinečnou biologickou, archeologickou 
a paleontologickou lokalitu - více než 50ti metro-
vá stěna vápenců je stará zhruba 156 miliónů let. 
V jarních měsících na skalních svazích kvetou ko-
niklece, při troše štěstí zde také spatříme kudlan-
ku a nebo užovku hladkou. Podzemní prostory 
bývají zimovištěm desítek netopýrů. 
Jako první jsme prozkoumali bývalý protiletec-
ký úkryt, v němž jsme si vyzkoušeli, jak vypadá 
absolutní tma.  Pokoušeli jsme se najít třeba ka-
menné nástroje nebo zub šavlozubého tygra. 
Poté jsme vystoupali na  vrchol Stránské skály,  
odkud jsme viděli doslova celé Brno. Byl to krás-
ný pohled. 
Výlet na Stránskou skálu začíná být tradicí, kte-
rou si zase za rok rádi zopakujeme. 

Za třídu 1. A  zapsala 
p. uč. Rozmánková Lucie

Knihovna Jiřího Mahena vyhlásila výtvarnou 
soutěž s  názvem Kouzelná píšťalka, které se 
v  průběhu měsíce října zúčastnila obě oddě-
lení školní družiny Základní školy Měšťanská 
– budovy Dvorecká 4. Tato soutěž byla uspořá-
dána k 90. výročí narození ilustrátorky Heleny 
Zmatlíkové. Naším úkolem bylo jakkoliv ztvár-
nit lidovou pohádku Myslivci a  obři. Protože 
děti tuto pohádku neznaly, nejprve si ji při 
poledním klidu s  pomocí paní vychovatelek 
přečetly, a poté vymýšlely, jakým dílem přispět 
do soutěže. 
První oddělení ŠD vytvořilo za pomoci  tempe-

rových barev, vodovek a tužek krásné obrázky, 
které nakonec nalepilo na  velký arch papíru. 
Druhé oddělení ŠD se rozhodlo vyrobit loutko-
vé divadélko. Během necelých dvou týdnů tak 
děti z druhého oddělení ŠD vyrobily krásnou 
budovu divadélka, loutky a mnohé další rekvi-
zity a kulisy. Protože se jim divadélko moc po-
vedlo a pohádka Myslivci a obři se moc líbila, 
rozhodly se, že udělají kamarádům z prvního 
oddělení ŠD radost a nacvičí pro ně opravdové 
divadelní představení. Toto divadelní předsta-
vení sklidilo od diváků velký potlesk. 
Největší odměnou ale bylo, když se děti 

na slavnostním vyhlášení výsledků v KJM do-
zvěděly, že obě oddělení školní družiny vyhrá-
la! Paní knihovnice děti moc pochválila a poté 
jim předala pěkné ceny. První oddělení ŠD 
vyhrálo barvičky na sklo a druhé oddělení ŠD 
velkou pohádkovou knihu. Z výher měly děti 
i  paní vychovatelky moc velkou radost. Sou-
těžní výrobky dětí jsou momentálně součástí 
výstavy, která bude probíhat do 23.  prosince 
2013 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (Kobliž-
ná 4). Všichni jste srdečně zváni! 

Za ŠD Dvorecká, vychovatelka 
Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová
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Zúčastnili se ho naši žáci Základní školy Brno, 
Měšťanská 21, p.o., kteří jsou zapojeni do pro-
jektu „Děti dětem – Kometa městu“.

Pondělí 21. října 2013 bylo v Brně výjimečné 
nejen díky nádhernému počasí, ale hlavně kvůli 
EKO dni s Kometou. Hokejová Kometa se totiž 
opět vrhla do vzdělávací akce pro děti, nyní se 
jednalo o vzdělání především ekologické spo-
jené s  trochou sportovního vyžití. Pomáhali jí 
v  tom také školské zařízení pro environmen-
tální vzdělávání Lipka, Fan Klub Komety a  zá-
štitu nad projektem přijal biolog RNDr. Mojmír 
Vlašín. Po  zhlédnutí tréninku prvního týmu 
Komety, který se konal v KAJOT ARENĚ, se děti 
i s hráči po přednášce o třídění odpadu přesu-
nuly na hrad Špilberk, kde společně sbíraly od-
padky. 23 skupin s celkovým počtem přes 700 
dětí z  projektů Jižní Morava vysbíralo celkově 
358,2 kg odpadků, které byly hned na místě pa-
třičně roztříděny. Nejlepší skupina byla násled-
ně v KAJOT ARENĚ odměněna. 

Aleš Jakubec, starosta

oPRava husova sBoRu v Tuřanech

Z dějin oBcí Tuřanské faRnosTi iii.

Husův sbor Církve československé husitské 
byl postaven r. 1928 dle projektu arch. Jaro-
slava Kincla, tuřanského rodáka. Jde o  hod-
notnou stavbu z  období kubismu s  prvky 
rondokubismu a  konstruktivismu. Průčelí je 
památkově chráněno. Interiér zdobí rozměrný 
obraz Světlo Pravdy od  akad. malíře Rudol-
fa Kundery. Pamětní deska s  reliéfem tohoto 
umělce visí v arkádě průčelí sboru.

Přibližně před rokem se ukázala naléhavá 
potřeba opravit rovnou střechu v  prostoru 
nad vstupem do  kostela a  nad plaketou R. 
Kundery, opravit dešťové vtoky do svodů, vy-
čistit střešní žlaby od nánosů a provést opravu 
fasády a podhledu v arkádě.

Dokumentaci stávajícího stavu a  návrh 
opravy zpracoval Ing. Jan Harašta, CSc. Odbor 
památkové péče Magistrátu Města Brna pak 
vydal „Závazné stanovisko“ k provedení opra-

Rosa turzanensis, občanské sdružení, před-
stavila v neděli 22. září v sále Tanečního studia 
Kometa již třetí z  vlastní řady vlastivědných 
sborníků Z  dějin obcí tuřanské farnosti. Pub-
likace opět obsahuje originální příspěvky řady 
autorů, týkající se historických obcí městských 
částí Brno-Tuřany a  Brno-Chrlice. Čtenáři se 
mohou seznámit nejen s  historií fotbalových 
klubů v  Brněnských Ivanovicích a  Chrlicích, 
rozmanitostí rostlinných a  živočišných druhů 
vyskytujících se v bezprostřední blízkosti Ho-
láseckých jezer, projít starou poutní cestou 
zmiňovanou Bohuslavem Balbínem nebo se 
začíst do  pamětnických vzpomínek na  osvo-

vy a práci pak průběžně sledoval a usměrňo-
val.

Firma p. Jiřího Valeše provedla opravu stře-
chy a  klempířských prvků, firma Figarostav 
zrekonstruovala boční schody a fasádu arkády.

Všechna jednání a korespondenci s památ-
káři, firmami, Úřadem městské části Brno-Tu-
řany i s Diecézní radou Církve československé 
husitské v Brně vedl p. Ivan Drahola, který byl 
též v každodenním styku s řemeslníky během 
provádění prací.  Za tuto nezištnou obětavou 
práci mu patří upřímné poděkování.

Úřadu městské části Brno-Tuřany a  dal-
ším dárcům děkujeme za  finanční podporu. 
Zveme na  benefiční adventní koncert Jiřího 
a Ivony Jahodových 12. prosince. Dobrovolné 
vstupné bude použito na úhradu opravy.

Světla Košíčková, farářka CČSH v Tuřanech

bození Tuřan, ale čeká na  ně mnoho dalších 
zajímavých témat souvisejících s  naší měst-
skou částí.

Pro zájemce je nový sborník připraven v kvě-
tinářství na Podlipné ulici, případně v chrámu 
Zvěstování Panny Marie.

Lucie Žáková, jednatelka občanského 
sdružení Rosa turzanensis
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ÚsPěchy TuřanskÝch oBČanů

Jako každou třetí říjnovou neděli se v  Tu-
řanech konaly tradiční císařské hody, kterým 
stejně jako v  posledních letech předcházela 
předhodová zábava. Krojovaných byl letos 
opravdu hojný počet. Po vydařené sobotní zá-
bavě, které se zúčastnilo opravdu mnoho hos-
tů, následovalo v neděli požehnání v místním 
kostele Zvěstování Panny Marie a  následně 
průvod po  obci, který byl bohužel omezený 
výstavbou kanalizace. Počasí hodům přálo, 
a tak se nedělního průvodu zúčastnilo oprav-
du hodně krojovaných dětí. V pondělí si krojo-
vaní již tradičně vyměnili role se svými rodiči, 
kteří oprášili své kroje a stárci si zábavu jakse-
patří užili v civilu. I v pondělí byl krojovaných 
„ženáčů“ opravdu hojný počet. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
účastníkům za  spolupráci, hostům za  přízeň 
a budeme se na Vás těšit na Vostatkách, které 
se konají 1. – 3. 3. 2014.

Za krojovanou chasu 
Andrea Mičková a Kateřina Horňáková

V současnosti stále ještě (od 2. srpna 2013) 
probíhá stavební řízení na  stavbu technické 
infrastruktury v  lokalitě „U  potoka“. Na  zákla-
dě námitek některých účastníků řízení sice 
investor doplnil projektovou dokumentaci 
o některé chybějící dokumenty, avšak obává-
me se, že podstatné námitky účastníků spočí-
vající zejména v nedodržení ustanovení "ČSN 
736 110 -  Projektování místních komunikací" 
nevyřešil. Přesto předpokládáme, že v nejbližší 
době Stavební úřad investorovi vyhoví a vydá 
stavební povolení. Další vývoj závisí na  tom, 
zda se účastníci řízení proti tomuto rozhodnu-
tí případně odvolají.

Co se týče lokality Vinohrad stále čekáme ze 
strany Magistrátu na předložení 3. varianty re-
gulačního plánu, který by zohlednil požadav-

KLUB DŮCHODCŮ TUŘANY
Činnost ZO klubu důchodců přechází do dalšího volebního období. Většinu plánů a předsevzetí se 
nám podařilo splnit. Na členské schůzi 23.11.2013 se rozhodneme, jak budeme pokračovat v příš-
tím roce. Na 7. prosince připravujeme mikulášskou zábavu, na kterou zveme Vás občany i zástupce 
KD z Brna. 
Blíží se Vánoce a Nový rok. Prožijte ty letošní vánoce v poklidné rodinné pohodě a do nového roku 
přeji zdravíčko a plnou spokojenost.

 Za výbor ZO KD Tuřany- Ant. Vondruška, předseda

Dne 10. listopadu 2013 byl slavnostně posvěcen 
nový oltář v  městském farním kostele v  dolno-
rakouském městě Waidhofen an der Ybbs. Au-
torem umělecké realizace nového liturgického 

císařské hody 2013

infoRMace PeTiČního vÝBoRu oBČanů holásek 
a oBČanského sdRužení holásky

vybavení je na  základě mezinárodní soutěže 
Dr. Karel Rechlík, tuřanský občan, za spolupráce 
Ing. arch. Zdeňka Bureše. Na realizaci se podílela 
řada uměleckořemeslných specialistů z Moravy.

ky vlastníků preferující výstavbu rodinných 
domů zaslané Stavebnímu úřadu v námitkách 
vlastníků na jaře tohoto roku. Tato 3. varianta 
RP měla být zpracovatelem vypracována v lis-
topadu t. r. Jsme velmi zvědavi, jakým způso-

bem bude vyslyšen hlas vlastníků pozemků 
na Vinohradu i občanů Holásek a také zda pří-
padně do jaké míry bude využit návrh výstav-
by zpracovaný ing. arch. J. Krumlem. 

Vladimír Skácel a Hana Dombrovská

Církev československá husitská v Brně-Tuřanech
Vás srdečně zve na

benefiční Adventní koncert
ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 18 hod. v Husově sboru v Tuřanech

Koncertní mistr p. Jiří Jahoda a pí. Ivona Jahodová  
nás provedou slovem i svou hrou na housle českými, italskými, španělskými 

i ruskými operami.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na financování opravy průčelí Husova sboru.
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Posledně jsme psali, že začal nový školní rok 
a  nová sezona na  Orlovně. Dnes, kdy se píše 
tento příspěvek, máme vlastně před vánoční-
mi svátky a koncem roku 2013. 

Rozjela se sauna, máte-li zájem o saunová-
ní, celkovou relaxaci, můžete se dohodnout 
s  paní Struhařovou, tel. 606100877 nebo pří-
mo na místě, úterý až pátek od 16,00 hodin.

Nyní ke  společenské činnosti na  Orlovně. 
Proběhly společenské zábavy klubu důchod-
ců z Tuřan a  také z  Chrlic. Tuřanští důchodci 
připravují Mikulášskou zábavu, rádi Vás tam 
uvidí. Naši nájemci restaurace, zajistili uspořá-
dání Travesti show a úspěch byl takový, že se 
domluvilo opakování, na květen 2014. 

Cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku se koná 
každou středu od  9,30 hodin pod vedením 
paní Cahlíkové. Stále se ale nenašla žádná cvi-
čitelka pro cvičení v pondělí, cca od 15,00 hod. 
Vypadá to, že v  našem okolí je asi málo dětí 
anebo je v tom něco jiného? Na to si odpověď 

dejte sami, čas je rezervován. Obdobná situ-
ace je i  s cvičením žen. Pondělí probíhá, pod 
vedením paní Rottové v pořádku. Rezervova-
ný čtvrtek od 19,00 hod. nemá cvičitelku. Asi 
obdobná situace jako s dětmi?

Cvičení dětí ze ZŠ Tuřany, které se koná 
v  úterý dopoledne, probíhá dle rozvrhu. 
Po  vzájemné dohodě s  vedením školy (paní 
Svobodová a  pan Janas) uskutečníme v  pro-
sinci turnaj ve stolním tenisu pro žáky do 13-
14 let věku. 

Cvičenci oddílu kulturistiky cvičí pravidel-
ně, vlastně každý den, máte-li zájem o  po-
sílení svého svalstva, můžete se dohodnout 
s  panem Gehringerem, tel.728O74359. Oddíl 
stolního tenisu je v plném soutěžním i trénin-
kovém nasazení. Posledně jsme psali, že pět 
našich družstev postoupilo do vyšších soutěží. 
Mají na  tom velkou zásluhu hráči Petr Babák 
a Jiří Palbuchta, ale i všichni ostatní. „A“ druž-
stvo vede suverénně svoji soutěž, ještě nepro-

hrálo a je první. Další družstva  B, C, D, E, G  se 
drží v  popředí svých soutěží. Slabší začátek 
mělo družstvo F, ale nyní jsou už ve  středu 
tabulky. Vedoucí družstva G pan Radek Anděl 
s  hráčem Petrem Škvařilem nám zabezpečují 
funkci organizačního pracovníka pro spolu-
práci s Asociací stolního tenisu a patří jim dík 
za tuto práci ve svém volném čase. Ještě k na-
šim nejmladším žákům, jsou v polovině tabul-
ky MP. Mohli by na tom být lépe, ale nestavíme 
vždy tu nejsilnější sestavu, dáváme přednost 
i slabším a novým hráčům, aby si zahráli všich-
ni a  získávali zkušenosti. Na  vánoční svátky 
uspořádáme jako každoročně turnaj a očeká-
váme velkou účast.

Co říci závěrem, všem cvičencům, všem, co 
se nám snaží pomáhat a  jsou ochotni spolu-
pracovat na chodu Orlovny, přejeme k Vánoč-
ním svátkům hodně pohody a do nového roku 
2014 hodně zdraví a spokojenosti.

Viktor Klimeš, Miroslav Vladík

TělovÝchovná jednoTa holásky

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály

www.husqvarna.cz  |  infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd   1 15.1.2009   10:32:55Gardentech s.r.o.

Mírová 15, ul. Černovická, Brno – Černovice
Tel.: 548 531 294, prodej@gardentech.cz

www.gardentech.cz

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály

www.husqvarna.cz  |  infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd   1 15.1.2009   10:32:55

ELEKTROINSTALACE, 
provádím veškeré opravy, montáž a revizi hromosvodů, 

pohotovost vč. So. a Ne. 
Peca Bronislav, tel.: 608 850 834



číslo 5 | prosinec 2013 Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, ročník XXII 10 

Z minulého režimu jsme zdědili neúctu k zá-
konům, nectíme je a  obcházíme je. Zejména 
nebývá dodržován stavební zákon a  jeho vy-
hlášky. Černé stavby, nedodržování stavebních 
povolení a územních plánů jsou tolerovány, do-
datečně povolovány a už vůbec nebývají řádně 
trestány.

Pro zdárný vývoj každé obce je územní plán 
základním dokumentem. Je nejen technickým, 
ale i  politickým dokumentem, neboť se týká 
vytváření podmínek pro život občanů. Dodržo-
vání, či nedodržování územního plánu proka-
zuje stabilitu, či vychýlení společnosti. Změny 
územního plánu prosazené na  nátlak určitých 
zájmů se bohužel u nás stávají typickým jevem. 
Podívejme se například na  přístup Odboru 
územního plánování a rozvoje Magistrátu měs-
ta Brna (OÚPR) k  dostavbě dříve samostatné 
historické obce Holásky.

Pro připravovaný územní plán města Brna 
zpracoval OÚPR „ZADÁNÍ“, v  němž ukládal 
mimo jiné toto zohlednění hodnot území:

Respektujte charakter, který si dodnes zacho-
vává vesnická zástavba v  okrajových částech 
města, kde představuje jádra sídelní struktury. 
Tato historická centra původních vesnic mají 
specifický „genius loci“, významný pro pocit 
sounáležitosti obyvatel s  místem. Respektujte 
proto charakter této sídelní struktury a vytvořte 
územní podmínky a  regulace charakteristické 
vesnické sídelní struktury zohledňující prosto-
rové kvality zástavby.

Toto „Zadání“ vystihlo odborně jak charakter 
zástavby, tak i vztah obyvatel ke své obci. Zadá-
ní bylo schváleno zastupitelstvem města Brna 
dne 11.4.2006 a stalo se závazným podkladem 
pro nový územní plán. 

V územním plánu byla k zástavbě navržena 
lokalita „Vinohrad“, jako plocha čistého bydlení. 
Leží mezi stávajícími rodinnými domy Holásek 
a chráněnou přírodní památkou „Holásecká je-
zera“. Jedná se o příjemné území v sousedství 
živé přírody. V územním plánu je stanoven ur-
banistický ukazatel Index podlažní plochy (IPP), 
který určuje hustotu zástavby v území. Pro tuto 
lokalitu byl stanoven IPP hodnotou 0,5. Tento 
ukazatel umožňuje zástavbu rodinnými domy. 
Index IPP zvýšený nad hodnotu 0,5 je určen pro 
městskou a sídlištní strukturu zástavby.

V únoru roku 2007 presentovala developer-
ská firma KOMFORT studii obytného souboru 
této lokality, v níž místo rodinných domů před-
ložila kompaktní zástavbu z  4-5ti podlažních 
bytových domů sídlištního charakteru. Zástav-
ba vytvářela městskou periferii. Takové sídliš-
tě by mohlo stát na  okraji jakéhokoliv města, 
ale ne zde, mezi rodinnými domy a  přírodou. 
Znamenalo by skokové zvýšení počtu nových 
obyvatel, který by převyšoval současný počet 
obyvatel Holásek a  způsobil by ohrožení sou-
časných vztahů v obci.

Reakce občanů byla okamžitá: byl založen 
petiční výbor a  vydána petice, která žádala 
dodržení územního plánu a odmítnutí navrže-
ného znehodnocení území. Petice uvedla také 
řadu důsledků, které by se negativně projevily 

ve  změně životních podmínek v  obci. Petici 
ze dne 20. ledna 2009 podepsalo 641 občanů. 
Rovněž zastupitelstvo Městské části Brno-Tu-
řany přijalo dne 25.6.2009 usnesení, v  němž 
nesouhlasilo se zvýšením indexu podlahové 
plochy.

Jak se k této zásadní změně postavili úředníci 
z  OÚPRu? Kupodivu nerespektovali stanovis-
ka občanů, ani zastupitelstva! Naopak žádosti 
developera vyhověli. V  prosinci 2009 provedli 
změnu směrné části územního plánu a navýši-
li IPP z hodnoty 0,5 na 0,7. To znamená, že při 
průměrné ploše bytu 70 m2 a třech obyvatelích 
na byt činil by přírůstek o 2.072 obyvatel.

Obyvatelé nejen Holásek, ale celé městské 
části Brno-Tuřany byli tímto krokem odboru 
města Brna překvapeni a  poníženi. Nastal čas 
tuhého zápasu mezi zájmy občanů a  zájmem 
developera. Jeho kořistnický zájem je zřejmý: 
exploatovat území ke svému co největšímu zis-
ku, bez ohledu na občany. Ti však bedlivě sle-
dují, jak se chovají orgány města, ale i jejich za-
stupitelé. Založené Občanské sdružení Holásky, 
„Vlastníci za charakter Holásek“ a „Čisté Tuřany“ 
iniciují občanská i  odborná stanoviska. Snahy 
a názory občanů podpořily jednoznačně i po-
sudky a  závěry těchto nezávislých odborných 
institucí:

o urbanistická firma Saura s.r.o. v „Programu 
rozvoje MČ Tuřany“ v roce 2002,

o urbanistický ateliér LÖW a  spol., s.r.o. 
ve  svém posudku "Urbanistické a  krajinné vy-
hodnocení studie Obytný soubor Holásecká 
jezera“ ze září 2009,

o Doc.Ing.arch. Jan Mužík, CSc., vedoucí 
Ústavu urbanismu ČVUT v  Praze a  předseda 
Asociace pro urbanismus a  územní plánování 
ČR ve svém odborném posudku „Posouzení in-
tenzity využití v lokalitě V aleji, k.ú. Holásky“. 

 
OÚPR se rozhodl stanoviska odborníků i po-

stoje občanů ignorovat a pokračovat v krocích 

k realizaci sídliště. Na podnět Městské části Br-
no-Tuřany nechal zpracovat 2 návrhy konceptu 
"Regulačního plánu V aleji, k.ú. Holásky" a před-
stavil je dne 17.1.2013  občanům. Šlo opět o síd-
lištní zástavbu bytovek se zvýšeným indexem 
podlahové plochy IPP= 0,7. Dne 19.2.2013 
uspořádala Městská část Brno-Tuřany schůzku 
s  vlastníky pozemků. Přítomná vedoucí OÚPR 
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová a starosta měst-
ské části Brno-Tuřany Bc.  Aleš Jakubec si vy-
slechli jejich ostré nesouhlasy s připravovaným 
regulačním plánem. 

Paní vedoucí připustila vypracování třetí vari-
anty konceptu regulačního plánu preferujícího 
zástavbu Vinohradu rodinnými domy. Vlastníci 
byli vyzváni k předložení svých představ o vyu-
žití pozemků v budoucnu. Proto jsem vypraco-
val návrh zástavby, který prokazuje, že realizace 
z rodinných domů ukazatel hustoty IPP=0,5 pů-
vodního územního plánu splňuje. Návrh této 
zástavby byl předán na  MČ Tuřany i  na  OÚPR 
MMB. 

A  jaký je výsledek? Dne 29.5.2013 OÚPR 
předložil "Aktualizaci Územního plánu města 
Brna“ a  v  ní navrhl ještě více zvýšit ukazatel 
podlažních ploch v  tomto území na  hodnotu 
IPP=0,9! To představuje přírůstek 2.664 nových 
obyvatel! To jen potvrzuje, že OÚPR zvyšuje 
podmínky pro vytvoření struktury městské pe-
riferie. 

Toto jednání nelze nazvat jinak, než jako ne-
úctu k  přijatému územnímu plánu a  aroganci 
k občanům městské části, i k vlastníkům dotče-
ných pozemků. Umocňuje jejich vědomí, že si 
město nakládá s  budoucností jejich domova 
bez jakýchkoliv ohledů. Právě tyto měnlivé 
a  necitlivé postoje úředníků Magistrátu vybízí 
občany, aby nebyli lhostejní, ale aby svůj životní 
prostor pro svoje děti bránili. Na stole je hrozba, 
že se OÚPR podobně zachová i na dalších loka-
litách městské části Brno-Tuřany. 

Jan Kruml

jaké ZájMy PRosaZují Úředníci MagisTRáTu?
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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!

MALBY 14,- Kč/m2
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TříKRáLoVá sBíRKa

Tradiční sbírka finančních 
prostředků ve prospěch chudých 
lidí a pro lidi v  nouzi se bude 
konat v sobotu 4. ledna 2014. Po 
celý den budou chodit naše děti 
– králové, v  doprovodu dospělé 
osoby s  průkazem organizátora 
sbírky, kterým je Diecézní charita 
Brno.

Zástupce organizace sbírky 
v naší obci, je paní Libuše Aujeská, 
Myslivecká č. 4, tel. 605 074 862. 

Děti, které ještě nechodily 
a měly by zájem se zúčastnit 
této akce, se mohou přihlásit 
osobně nebo telefonicky, na výše 
uvedené adrese.

Aujeská Libuše

Váno ní strom 2013 

Sbor dobrovolných hasi  Brno-Holásky
Vás srde n  zve na tradi ní setkání 

pod Váno ním stromem,
které se uskute ní 24. 12. 2013 od 20:00 v parku

na ulici Požární u školy. 
Srde n  zvou hasi i.

V á n o Č n í  program 
v kostele Zvěstování P. Marie

Úterý 24.12.  Štědrý den
"dětská" mše svatá 16.00 h

otevřená fara pro návštěvu u betléma 
17-18 h

"půlnoční" mše svatá 22.00 h

Středa 25.12.  Hod Boží vánoční
mše svatá   7.30 h  a  10.00 h

  
Čtvrtek 26.12. sv. Štěpána

 mše svatá 7.30 h a  10.00 h

Pátek  27.12. - koncert Pocta Oldřichu 
Navaříkovi v 16:30 h

Úterý 31.12. sv. Silvestra
děkovná mše svatá  16.00 h

středa 1. 1. slavnost
Matky Boží Panny Marie

mše svatá 7.30 h a 10.00 h

Betlémské světlo
na Štědrý den

v Tuřanech v kostele od 8 do 9 hod.

v Chrlicích u kapličky od 9 do 10 hod.

v Holáskách u kapličky od 9 do 10 hod.

PRoVoZ ÚMČ V ZáVěRu RoKu 2013
Upozorňujeme občany, že z důvodu účetního uzavření roku 2013 a čerpání zbývající dovolené 
zaměstnanci ÚMČ Brno-Tuřany bude v období 23.12. – 31.12. zajištěn pouze omezený provoz:
23.12. – podatelna do 13:00 hod., 27.12. – úřad uzavřen, 30.12. – omezený provoz celého úřadu
31.12. – podatelna do 12:00 hod.
Ověřování dokumentů si mohou občané zajistit u notářů, na Magistrátu města Brna, 
Malinovského nám.3 nebo u České pošty v jejich provozovnách označených logem CzechPoint.
Děkujeme za pochopení, přejeme příjemné prožití posledních dnů roku 2013 a dostatek 
osobní spokojenosti v roce příštím.                      Zdeněk Cibulka, tajemník ÚMČ Brno-Tuřany


