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Ze starostova šuplíku
Čas neúprosně běží a  nacházíme se na prahu prázdnin 

a doby dovolených. Neúprosně však běží i čas v rámci téma-
tu, které nás všechny zajímá nejvíc. A tím je stav přípravy ob-
chvatu Tuřan. Ideální doba pro zahájení stavby byla v minu-
lém volebním období trestuhodně promarněna a v součas-
né době díky tomu musíme čelit naprosto zbytečným kom-
plikacím. O kolizi s letovými hladinami letiště jsem již něko-
likrát psal. A jaký je další vývoj? Společnost Letiště Brno a.s. 
udělala vstřícný krok a nabídla, že veškeré náklady s čerpá-
ním vody v případě zahloubení obchvatu bude hradit. Také 
na své vlastní náklady nechalo letiště znovu zaměřit vzletové 
hladiny. Od začátku června mají tyto údaje k dispozici Brněn-
ské komunikace a.s., které nyní musí vyhodnotit dopad no-
vého zaměření na stavbu obchvatu. Budu se snažit, aby toto 
vyhodnocení proběhlo v co nejkratší době, protože zatím na 
můj vkus všechna jednání trvají až příliš dlouho.

Z větších investičních akcí bude občany Holásek jistě za-
jímat stav přípravy rekonstrukce ulic Požární a V Aleji. Podle 
aktuálních informací, které mám k dispozici, právě probíhá 
výběrové řízení na projektanta celé rekonstrukce. V letošním 
roce bude zbudováno parkoviště vedle výběhu pro psy, kte-
ré kromě možnosti parkování pejskařům pomůže i k posíle-
ní parkovacích míst sportovní haly. V průběhu měsíce června 

bude také zrekonstruován chodník vedoucí ke smyčce auto-
busu na ulici Moravská.

V  roce 2015 jsme nechali vysadit v  parku při ulici Revo-
luční vánoční strom, který měl sloužit pro potěšení občanů 
a dětí naší městské části v době vánočních svátků. Bohužel 
ho v loňském roce někdo ostříhal a tím pádem naprosto zmr-
začil. Letos jsme stromek nechali nahradit novým, který je 
větší a snad i hezčí. Prosím, nechme ho růst ke spokojenosti 
nás všech. Myslím, že větve pro vánoční výzdobu se dají se-
hnat i jinak, než hloupým stříháním vánočního stromu.

Začátkem měsíce května uspořádala Kancelář architekta 
města Brna besedu s občany na téma budoucí podoby Tu-
řanského náměstí. Architekti připravili studii, která bude po 
zapracování připomínek občanů předána radnici k dalšímu 
použití. Tato studie bude sloužit např. jako podklad pro pro-
jektovou dokumentaci či další jiné kroky vedoucí k úpravě 
náměstí.

Jaro je na radnici opět ve znamení pořádání kulturních 
akcí. V předposlední květnový den si osmdesát návštěvníků 
nenechalo utéct skvělé divadelní představení „Ženy v ringu, 
aneb vše o  ženách“. Na první červnový týden jsme připra-
vili hudební večer s výstavou obrazů. O prázdninách máme 
opět připraveno promítání letního kina, jehož program na-
jdete na zadní straně zpravodaje. Pilně také pracujeme na 
přípravě dalšího ročníku Slavností tuřanského zelí. V  rámci 
slavností se mimo jiné můžete těšit na dva koncerty skupin 
Javory a YoYo band. Je pravděpodobné, že vzhledem ke zvý-
šenému zájmu o slavnosti a omezené kapacitě nádvoří při-
stoupíme k prodeji vstupenek v předprodeji. Sledujte proto 
informace z radnice, ať vám možnost nákupu vstupenek ne-
uteče.

Na závěr vám přeji krásné léto, dětem úžasné prázdniny 
a těším se na viděnou při některé další akci v naší městské 
části.

Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 97. schůzi dne 26. 3. 2018:
- schválila poskytnutí individuálních dotací pro Sportovní 
klub Tuřany,
- vzala na vědomí přerušení provozu mateřských škol v MČ 
Brno -Tuřany v období letních prázdnin, 
- souhlasila se záměrem vyjmutí účelové komunikace na po-
zemku p.č. 4822 v k.ú. Tuřany ze správy společnosti Brněn-
ské vodárny a kanalizace, a.s., čímž by se účelová komunika-
ce stala veřejně přístupnou ve správě MČ Brno -Tuřany dle 
Statutu města Brna,
- schválila nabídku firmy AISECO s.r.o. na realizaci veřejné za-
kázky „Dodání a montáž klimatizace v prostorách pošty“ za 
cenu 66 906 Kč (cena za následný servis 1 906 Kč/jednotlivý 
servis), a to z důvodu nejnižší nabídkové ceny. 

Rada na 98. schůzi dne 9. 4. 2018:
- projednala Manažerské shrnutí zpracované Strategie byd-
lení města Brna 2018-2030, včetně akčního plánu na první 
3 roky a požaduje doplnit opatření C 2. 2. 2 Výstavba byto-
vých domů pro seniory formou DPS o výstavbu DPS v lokali-
tě U Potoka (Holásky). 
- schválila nabídku společnosti H.K.U., spol. s r.o., na opravu 
kontejnerového stání na ulici V Aleji za cenu 128 848 Kč, 
- souhlasila s pokládkou a umístěním telekomunikačního ve-
dení společnosti UPC do účelové komunikace v prodlouže-
ní komunikace Myslivecké na pozemku p.č. 333, k.ú Tuřany, 
- schválila nabídku Ing. arch. Petra Blažka na zpracování stu-
die architektonického řešení a PD pro výběr zhotovitele za-
teplení fasády ZS Holásecká za cenu 288 150 Kč, 
- schválila smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v ob-
lasti ochrany osobních údajů se společností PMA advisors 
s.r.o., za částku 20 000 Kč, 

Rada na 99. schůzi dne 16. 4. 2018:
- schválila poskytnutí individuálních dotací DSP Kometě 
Brno, 
- vypověděla smlouvu o provádění servisní činnosti na vzdu-
chotechnickém a  klimatizačním zařízení ve sportovní hale 
Měšťanská uzavřenou s PROGRESKLIMA CZ s.r.o., 
- schválila nabídku Flora Servis s.r.o. na realizaci veřejné za-
kázky „Doplnění herních prvků na dětská hřiště“ za cenu 
543 029 Kč z  důvodu nejdelší záruky, druhé nejnižší ceny 
a splnění všech požadovaných parametrů. 

Rada na 100. schůzi dne 2. 5. 2018:
- schválila cenu vstupného na kulturní akce pořádané měst-
skou části Brno-Tuřany pro rok 2018 takto: divadlo: jednotné 
vstupné 80 Kč, představení vhodné od 12 let; letní kino: do-
spělí 60 Kč, děti 30 Kč; Slavnosti tuřanského zelí: dospělí 100 
Kč, děti 6 – 15 let a důchodci 50 Kč, děti mladší 6 let zdarma, 
- vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení 
místa ředitele/ky ZŠ Měšťanská 21 a souhlasí, aby Rada měs-
ta Brna jmenovala do funkce ředitele Mgr. Petra Opletala, 
který je v návrhu konkurzní komise na prvním místě. V pří-
padě, že vybraný uchazeč neprojeví o danou funkci zájem, 

souhlasí se jmenováním dalších uchazečů dle pořadí, které 
navrhla konkurzní komise. 
- seznámila se s  dopisem náměstka primátora Richarda 
Mrázka, který se týkal projektu organizace městské dopravy 
v Brně na rok 2019 a nemá připomínky,
- souhlasila s vjezdem osobních automobilů a malých dodá-
vek na účelovou komunikaci (cyklostezku) na pozemku p.č. 
2172, k.ú. Holásky, v  rámci stavby, nazvané „Rekonstrukce 
VTL plynovodu DN 500 V. Němčice – Brno VI“ v termínu do 
31. 10. 2018,
- schválila rámcovou smlouvu o odběru papírového odpadu 
a rámcovou smlouvu o odběru 
a zpracování dokumentů určených ke skartování se společ-
ností EKO Centrury s.r.o., 
- vzala na vědomí znalecký posudek, který vypracoval Kres-
ton A & CE Consulting, s.r.o., znalecký ústav, o stanovení trž-
ní hodnoty nemovitých věcí – pozemků v rámci sportovní-
ho areálu Karkulínova a pověřila starostu jednáním s vlastní-
ky dotčených pozemků ohledně závěrů znaleckého posud-
ku a o odkoupení pozemků.

Zastupitelstvo na 22. zasedání dne 26. 4. 2018:
- souhlasilo s celoročním hospodařením a finančním vypořá-
dáním městské části Brno-Tuřany za rok 2017 a schválilo zá-
věrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2017, 
- schválilo poskytnutí dotací z  programu Provoz subjektů 
podporujících tělovýchovné a sportovní aktivity, 
- souhlasilo s  uzavřením memoranda o  spolupráci, jehož 
předmětem je ustanovení spolupráce mezi městskou částí 
Brno-Tuřany, Statutárním městem Brnem a skupinou KOM-
FORT, a.s., a KOMFORT-Jezera, s.r.o., v souvislosti s plánova-
nou výstavbou v lokalitě Holásky,
- souhlasilo se směnou pozemků (jejich částí) ve vlastnictví 
statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví společ-
nosti KOMFORT, a.s., v souladu se schváleným memorandem 
o spolupráci. 

Ochrana osobních údajů
Z  důvodu platnosti nařízení EU o  ochraně osobních údajů 
(GDPR) je nutné v některých případech podepsat souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Týká se to těchto oblastí:
•	 Blahopřání	k životnímu	jubileu
•	 Vítání	dětí
•	 Zasílání	informačních	SMS/e-mailů
V případě Vašeho zájmu o výše uvedené oblasti, dostavte se, 
prosím, na podatelnu ÚMČ Brno-Tuřany k vyplnění souhlasu 
se zpracováním osobních údajů.

INFORMACE Z RADNICE
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Holásky posilují
Jak již většina z vás ví, letos se podařilo dokončit wor-

koutové hřiště v Holáskách. V dnešní době není tato kom-
binace hřiště a posilovny ničím zvláštním. V naší městské 
části se však jedná o  první takové zařízení. Myšlenku na 
jeho realizaci jsem nosil v hlavě dlouho a jsem rád, že se 
ji podařilo zdárně realizovat. V polovině května jsme toto 
hřiště slavnostně otevřeli. Součástí otevření byla soutěž 
a ukázky cviků. V rámci soutěže bylo předvedeno neuvěři-
telných 5 698 cviků (1 880-dipy, 2 180-výpady, 847-shyby, 
791-ostatní). Trochu mě mrzí nízká účast z řad našich ob-
čanů, ale věřím, že i oni si cestu na hřiště časem najdou. 
V letošním roce připravujeme výstavbu druhého workou-
tového hřiště, které vznikne na dětském hřišti při ulici Mo-
ravská.

Radomír Vondra, starosta

INFORMACE Z RADNICE
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Regulační plán „V Aleji, k.ú. Holásky“ – 
Odysea Vinohradu

Když jsme na podzim roku 2008 jako obyvatelé Holásek 
do poštovních schránek obdrželi od jednoho tehdy opozič-
ního zastupitele městské části (MČ), kterému nebyla lhostej-
ná budoucnost Holásek, alarmující výzvu k účasti na jednání 
prosincového Zastupitelstva MČ (ZMČ), málokdo z nás tušil, 
jaký dopad to bude mít na životy některých z nás v dalších 
více jak 10 letech. Na jednání o budoucí zástavbě v lokalitě 
Vinohrad v Holáskách chystané firmou Komfort s početnou 
účastí občanů v bouřlivé atmosféře (vyvolané zejména zdě-
šením nad záměrem zaplnit Vinohrad masivní bytovou vý-
stavbou) nebylo přijato usnesení, ale stalo se startovním im-
pulsem pro zrození silné občanské aktivity.

Po vyklučení vinohradu v Holáskách vzniklo krásné obdél-
níkové více jak 6-hektarové pole, které samozřejmě lákalo in-
vestory. Komfort nebyl první zájemce o tuto lokalitu. Např. 
kolem roku 2001 developer HMH TRADING připravoval zá-
měr zástavby Vinohradu rodinnými domky s indexem pod-
lažní plochy IPP = 0,3 viz Obr.č. 1-Studie HMH Trading“, kte-
rý se ale nerealizoval.

Dle Územního plánu města Brna (ÚPmB) byl Vinohrad ur-
čen pro čisté bydlení s  IPP do 0,5. Komfort předložil radni-
ci MČ již v  roce 2006 svoji představu o  zástavbě Vinohra-
du, a  to jako hustou zástavbu 654 bytů v  bytových do-
mech (BD) o 3 nadzemních podlažích (NP) a 19 rodinných 
domů (RD) s indexem podlažní plochy IPP = 0,87 (v čás-
ti bytových domů dokonce IPP=1,31), která byla doplněna 
o cca 700 parkovacích míst viz Obr.č. 2 - Komfort 2006 - 3d 
model“. 

Právě překročení IPP však bylo překážkou realizace tako-
vého záměru, a proto Komfort v roce 2008 požádal o zvýše-
ní IPP na hodnotu 0,9 a upravil představu zástavby na 458 
bytů v BD o 4NP až 5NP s IPP=0,81 viz Obr.č. 3 - Komfort 
2008 - Studie V8b“.

Obr.č. 1-Studie HMH Trading
Obytná zóna Holásky – studie využití území, Ing. Arch. Markéta Šucmanová 
9/2004

Obr.č. 2 - Komfort 2006 - 3d model
Pohled na řešené území z ptačí perspektivy (směrem na SV), v popředí je ulice 
v aleji. Atelier KO & SA, 4-8/2006

Občané Holásek vycítili v  tomto záměru ohrožení jedné 
z hlavních předností Holásek, tzn. stávajícího venkovského 
charakteru Holásek a podmínek pro žití, a proto se aktivně 
zapojili do jednání o  budoucnosti Vinohradu. Na začátku 
roku 2009 uspořádali petici proti zvýšení IPP, kterou podpo-
řila většina občanů Holásek.

Komfortem předložené návrhy zástavby Vinohradu obsa-
hovaly rizika velmi negativních dopadů na Holásky souvise-
jící s vysokou intenzitou zástavby a výrazným zvýšením an-
tropogenní zátěže (skokový nárůst obyvatel o cca 1500) ne-
jen pro životní prostředí Holásek, ale i pro chráněnou přírod-
ní památku Holásecká jezera. 

Na jednacím kolbišti stál na straně jedné developer Kom-
fort se zájmem vytěžit z budoucí výstavby maximální eko-
nomický efekt s podporou zejména Odboru územního plá-
nování a  rozvoje (OÚPR) i  dalších úředníků, na straně dru-
hé občané s petičním výborem a někteří vlastníci parcel ve 
Vinohradu. Později vznikla nová občanské sdružení OS Ho-
lásky (nyní „Spolku ochrany životních hodnot v Holáskách“) 
a OS „Vlastníci za charakter Holásek“, která s vydatnou pod-
porou OS „Čisté Tuřany“ aktivně bojovala o zachování hod-
not Holásek. 

V  letech 2009-2010 proběhlo nespočet písemných ko-
munikací i osobních jednání s MČ, úředníky Magistrátu měs-
ta Brna (i  s  primátorem) i  Jihomoravského kraje, kde pozi-
ce občanských aktivit „prohrávala absencí odborných argu-
mentů“ k předloženému návrhu zástavby, přestože v červnu 
2009 i ZMČ nesouhlasilo se zvýšením IPP nad hodnotu 0,5. 

Proto (tehdy ještě) petiční výbor nechal v létě 2009 po-
mocí „Rychlého grantu Nadace VIA“ vypracovat posudek „Ur-
banistické a krajinné vyhodnocení studie Obytný soubor 
Holásecká jezera“ urbanistickou kanceláří LÖW a  spol., 
s.r.o. V závěrech posudek mj. konstatuje, že „zkoumaný 
záměr zástavby je nevhodný jak z  hlediska urbanistic-
kých, tak i sociálně psychologických, z hlediska zvýšení 
dopravní zátěže i pro zvýšení rekreačního tlaku na Holá-
secká jezera za hranicí únosnosti vedoucí až k degrada-
ci chráněného území. A doporučuje formovat zástavbu 
jako klasickou venkovskou a  striktně dodržovat směr-

INFORMACE Z RADNICE
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né i  závazné limity ÚPmB“ (tj. IPP=0,5). Žádost o  zohled-
nění závěrů posudku směřovaná na brněnského primátora 
i  na OÚPR nebyla akceptována, posudek však byl některý-
mi úředníky zpochybněn pro „nedostatek nezávislosti“. Stej-
ný postoj byl i k návrhům zástavby Ing.arch.J.Krumla.

OÚPR dne 2. 12. 2009 navýšil IPP na tzv. „kompromis-
ní hodnotu 0,7“.

Na základě jednání s náměstkem primátora Mgr. Andera 
v září 2010, OÚPR nechal vypracovat nezávislý posudek zá-
stavby lokality Doc.ing.arch J.Mužíka (předsedu Asociace 
pro urbanismus a územní plánování České republiky Praha), 
který v závěrech mj. konstatuje: „Navýšení IPP na hodnotu 
0,7 provedené v roce 2009 OÚPR MMB IPP nemůžu pod-
pořit. Doporučuji vrátit se k původní hodnotě IPP 0,5.“

V  intencích závěrů obou posudků sdružení požádalo 
v lednu 2011 primátora i OÚPR o přehodnocení IPP. 

V  březnu 2011 vedení MČ požádalo OÚPR o  zpracová-
ní Regulačního plánu (RP) pro lokalitu Vinohrad a  záměr 
pořídit RP pod názvem „V Aleji, k.ú. Holásky“ schválilo dne 
21. 6. 2011 Zastupitelstvo města Brna (ZMB). 

Až do jara 2012 proběhlo formulování a připomínková-
ní zadání RP, ale většina připomínek jednotlivých občanů 
i všech tří občanských sdružení byly zamítnuty. ZMB zadá-
ní RP schválilo dubnu 2012 a v srpnu byla podepsána smlou-
va na zpracování RP s atelierem ERA, sdružení architektů 
Brno.

Dne 17. 1. 2013 proběhla na Orlovně pro občany veřejná 
prezentace 2 variant návrhu RP zpracovatele Ing.arch. Pecha 
za přítomnosti zástupců MČ a OÚPRu. Oba návrhy (s převa-
hou bytových domů a IPP=0,7) byly občany v živé diskusi od-
mítnuty, což potvrdilo i velké množství následně zaslaných 
písemných připomínek občanů i sdružení obsahující zejmé-
na požadavky na zástavbu s převahou RD a IPP na maximál-

ně 0,5. Hlavní a  mnohokrát 
opakovaný argument ze-
jména ze strany OÚPRu byl, 
že zástavba postavená na RD 
je z  ekonomického hlediska 
nereálná.

Na schůzce OÚPR a  MČ 
s vlastníky pozemků v únoru 
2013 byly oba návrhy RP též 
připomínkovány a  vedoucí 
OÚPR Ing. Leopoldová při-
pustila vypracování 3. vari-
anty RP preferující RD. Přesto 
dne 29. 5. 2013 OÚPR před-
ložil v rámci tehdy projedná-
vané „Aktualizace Územního 
plánu města Brna“ návrh ješ-
tě více zvýšit ukazatel pod-
lažních ploch v tomto území 
na hodnotu IPP=0,9!

Zásadní obrat pozitivním 
směrem nastal po komunál-
ních volbách v  roce 2014, 

kdy nové vedení radnice MČ v čele se starostou R.Vondrou 
podstatně aktivněji vnímalo a  prosazovalo názory obyva-
tel na výstavbu v Holáskách a velkou podporu na magistrá-
tě poskytovala i Ing.H.Kašpaříková, která je současně zastu-
pitelkou města Brna.

Zlomovým okamžikem se stala veřejná prezentace této 3. 
varianty RP dne 8. 10. 2015 za přítomnosti náměstka Mgr. An-
dera, kdy byl tento návrh RP (opět s převahou BD a IPP=0,7) 
občany odmítnut stejně jako předchozí 2 varianty. Evident-
ní bylo konstatování, že opět nebyl splněn cíl, proč MČ po-
žádala o pořízení RP, a to „Zájmem MČ byla a je podrobněj-
ší územně plánovací dokumentace - RP, která bude při-
jatelná pro občany MČ, vlastníky pozemků v dané loka-
litě a bude slučitelný s charakterem původní obce s pří-
rodně-rekreačním zázemím Holáseckých jezer“. Mgr. An-
der konstruktivně přislíbil vypracování studie zástavby pou-
ze rodinnými domy, aby se zjistila reálnost takové zástavby.

14. 10. 2015 se RMČ zcela ztotožnila s připomínkami ob-
čanů a hlavně všech (nyní již) spolků ke 3.variantě RP a poža-
dovala po OÚPRu zejména „snížení limitní hodnoty IPP=0,7, 
který se neslučuje s charakterem obce“ a „zpracovat varian-
tu návrhu regulačního plánu postavenou na zástavbě rodin-
ných domů ať už izolovaných nebo řadových či dvojdom-
ků, případně s jedním polyfunkčním domem s max. výškou  
3 nadzemních podlaží umístěným při zastávce V Aleji tak, 
aby přízemní parter mohl dát vzniknout službám – obcho-
du, lékaři, komunitnímu centru, a v patře by byl dán pro-
stor několika bytům.“ Při projednávání zadání RP OÚPR za-
mítnul jako bezpředmětnou připomínku, aby požadavek 
na „návrh zástavby rodinnými a  bytovými domy“ byl na-
hrazen „Navrhněte v  lokalitě optimální skladbu zástavby 
návrhové plochy čistého bydlení (BC)“. Takže ten jeden po-
lyfunkční dům byl požadován z toho důvodu, aby bylo na-

INFORMACE Z RADNICE
Obr.č. 3 - Komfort 2008 - Studie V8b
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plněno zadání RP a nemusela se projednávat administra-
tivně i časově velmi náročná schvalovací procedura zadá-
ní RP.

V  září  2016 Mgr. Ander svolal jednání na OÚPRu za 
účasti zpracovatele RP (Ing. arch. Pech) a zástupců MČ, na 
které konstatoval, že vysoké množství negativních stano-
visek k RP signalizuje nevhodnou formulaci zadání a bylo 
dohodnuto, že OÚPR nechá vypracovat studii zástavby Vi-
nohradu rodinnými domky umožňující srovnání se 3.vari-
antou RP.

V březnu 2017 (při stejné účasti přítomných) Ing.arch.
Pech provedl prezentaci koncepčního návrhu zástavby, ve 
kterém zohlednil nejen cíle Zadání RP, ale též připomínky 
obyvatel a  vedení MČ k  zadání, zejména snížit IPP na 0,5 
a  chránit Holásecká jezera. Zástupci MČ koncepci studie 
odsouhlasili a zpracovatel dostal pokyn dopracovat ji eko-
nomickým posouzením a ověřením proveditelnosti.

V červnu 2017 provedl zpracovatel Ing.arch.Pech prezen-
taci studie zástupcům MČ. Přestože předložený návrh zá-
stavby RD nepřekročil IPP hodnotu 0,4 autor potvrdil, že „ná-
vrh je zcela životaschopný“. Na jednání zástupci OÚPRu na-
vrhli MČ, zda nezrušit dokončení RP a nenechat tuto studii 
jako jedinou územně plánovací dokumentaci (ÚPD). 

RMČ v říjnu 2017 MČ potvrdila zájem dopracovat RP v in-
tencích vypracované studie, neboť studie jako jediná ÚPD by 
negarantovala dodržení odsouhlasené koncepce zástavby. 

V květnu 2018 byl tento 4. návrh RP dopracován a v sou-
časné době je projednáván s MČ a dotčenými orgány a po 
zapracování případných připomínek bude RP předložen 
k projednání veřejnosti viz. Obr.č. 4 – RP – V Aleji, k.ú. Holás-
ky – 3d model“. 

Navržená koncepce zástavby v lokalitě Vinohrad nava-
zuje na okolní urbanistickou strukturu Holásek a  v  ma-
ximální možné míře respektuje stávající parcelaci úze-
mí. V  něm je situováno 75 RD (sólodomků, dvojdom-
ků, trojdomků i  řadovek) s vysokou variabilitou velikos-
tí parcel (zahrad). Podél ulice V Aleji jsou navrženy řado-
vé dvoupodlažní domy, pouze u zastávky MHD je situo-
ván 1 třípodlažní bytový dům s 25 byty a s integrovanou 
vybaveností v přízemí, před ním je veřejné prostranství. 
Ve středu lokality je navrženo intimní veřejné prostran-
ství formou parkově upravené plochy s dětským hřištěm 
a mobiliářem pro krátkodobé využití volného času oby-
vatel. RP uvažuje na Vinohradu s cca 280 novými obyva-
teli.

Návrh RP je vystaven na Webu města Brna, viz. https://
www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/
usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-roz-
voje/dokumenty/upd/porizovane-podrobnejsi-upd/re-
gulacni-plan-v-aleji-ku-holasky/navrh-rp-v-aleji/navrh-
rp-pro-opakovane-spol-jednani/.

Předložená dokumentace je pozitivním výsledkem 
10-letého úsilí občanských aktivit dosažený společně se 
současným vedením tuřanské radnice a též s podporou 
většiny obyvatel Holásek. Pevně věřím, že tento poslední 
návrh RP je nejlepší ze všech předložených návrhů a že 
jej nejen současná generace Holásek, ale hlavně naši po-
tomci v budoucnu docení.

Martin Chvátal

INFORMACE Z RADNICE

Obr.č. 4 – RP – V Aleji, k.ú. Holásky – 3d model
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Vítání nových občánků
V sobotu 28. 4. 2018 ožila zasedací síň naší radnice přítom-

ností malých oslavenců, jejich rodičů a dalších hostů. Přivítal 
je pan Radomír Vondra, starosta Městské části Brno-Tuřany. 
Přivítány byly tyto děti: 

Miriam Dvořáčková, Erika Elsnerová, Patrik Fila, 
Tadeáš Gloza, Filip Hornoch, Lea Hrnčířová, Anežka 
Chmelinová, Robin Chudáček, Tadeáš Jaroš, Eduard 
Kincl, Eliška Krejčí, Štěpán Krupa, Šárka Lebruška, Tomáš 
Maloň, Tomáš Němec, Adéla Ondrůjová, Tadeáš Rubina, 
Maxim Šurek, Dominik Vzácný, Rozárie Zablatzká, 
Barbora Žáková.

Slavnostní program tradičně zpestřily děti z  mateřských 
škol Holásecká a  U  Lípy Svobody. Dík za příjemný průběh 
této akce patří také učitelkám mateřských škol a členkám so-
ciální a zdravotní komise.

Blanka Gärtnerová

Dětský den v Tuřanech
První červnová sobota již tradičně patřila dětem. Oslavy 

dětského dne proběhly za slunečného počasí na hřišti u so-
kolovny. Pedagogický sbor Mateřské školy U Lípy Svobody 
připravil pro děti zábavnou soutěž „Šmouliáda“, ve které si 
děti mohly vyzkoušet nejen svoji zručnost, ale i řadu pohy-
bových aktivit. Odměnou za absolvování všech soutěží byly 
ručně vyráběné medaile a sladkosti. Kdo z dětí se chtěl pro-
táhnout ještě trochu více, mohl využít skákací hrad. Stejně 
jako minulý rok bylo součástí dětského dne Divadlo fyziky 
ÚDiF. Na jejich stanovišti si děti mohly vyzkoušet, jak fungu-
je vakuum, vyleptat svoje jméno na nerezové lžičky a sledo-
vat řadu dalších zajímavých fyzikálních pokusů. Přítomni byli 
také příslušníci Městské policie Brno se svými skútry a zása-
hovým vozem. Nejen děti, ale i dospělí využili stanoviště zá-
chranné služby a  připomněli si postupy poskytování první 
pomoci. Tradičně byli přítomni se svým vozem hasiči z Holá-
sek, kteří dětem na závěr poskytli osvěžení v podobě sprchy 
z hasičského vozu. 

Za přípravou podobných akcí je spousta práce. Proto bych 
chtěl poděkovat kolektivu z Mateřské školy U Lípy Svobody 
za přípravu soutěží, všem dobrovolníkům, členům Sportov-
ně-kulturní komise a především předsedkyni komise Lence 
Smutné.

INFORMACE Z RADNICE
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Poděkování patří i níže uvedeným partnerům městské 
části za jejich celoroční podporu.
AGRO	 Brno-Tuřany,	 a.s.	 •	 BEG	 BOHEMIA,	 spol.	 s  r.o.	 •	

DUFONEV	R.C.,	 a.s.	 •	 Gardentech,	 s.r.o.	 •	 H.K.U.	 spol.	 s  r.o.	 •	
Hraspo	spol.	s r.o.	•	Keraservis	Group	a.s.	•	KOMAXIT	CZ	s.r.o.	
•	Komfort,	a.	s.	 •	MANAG	invest,	a.s.	 •	Pekárna	Crocus	s.r.o.	•	
Služby	Minks	s.r.o.	•	STAVBY	PLUS	s.r.o.	•	ŽSD	a.s.

Radomír Vondra, starosta

Kam na vycházku s pejsky?
Často těžko řešitelný problém, který jsme se pro vás poku-

sili vyřešit. Při procházce v polích se můžete při volném po-
hybu našich čtyřnohých přátel dostat do střetu se zákonem 
o myslivosti a v obci pejsci na volno pobíhat nesmí. V naši 
městské části se nacházejí pouze dva pozemky určené jako 
výběh pro psy. Pozemek u ekodvoru při ulici Malinská se je-
vil jako ideální pro nápravu tohoto stavu. Nechal jsem se in-
spirovat krásným výběhem pro psy, který vznikl v Chomuto-
vě. Překážka ve tvaru rybí kostry, jednotlivé prvky v podobě 
kostí atd. K tomu oplocení, aby bylo možné pejsky bezpečně 
vypustit. To vše se podařilo letos zrealizovat a vy si můžete 

užívat krásný veřejný výběh. Podle prvních reakcí občanů se 
zřízení tohoto výběhu setkalo s velmi pozitivním ohlasem.

Radomír Vondra, starosta

Třeťáci na škole v přírodě
Žáci 3. ročníku pobývali od 23. – 27. 4. v Luhačovicích, kam 

odjeli na školu v přírodě. Učili se, poznávali okolí tohoto krás-
ného města a užívali si lázeňské procedury i pobyt na čers-
tvém vzduchu. Že byli žáci naprosto spokojení, dokazují při-
ložené fotografie.

Lucie Kučerová

Den dětí ve škole - aneb i zde se dá slavit
Co by mohlo být top dárkem pro děti? Tuto otázku řeši-

lo vedení základní školy jen krátce. V době, kdy je k dispozici 
obrovské množství lákadel a pamlsků, se nabídla jednoznač-
ná odpověď - neučit se. Vzdělávat se však lze i formou skryté 
aktivity, např. dovednostmi, vnímáním vědomostí zábavnou 
formou, poznáváním nového…

Žáci 2. stupně vyrazili se svými třídními učiteli na výle-
ty do okolí a  exkurze za poznáním. Jen žáci 9. ročníku zů-
stali. A právě ti si vzali za své zaujmout všechny spolužáky  
1. stupně s cílem pobavit je a naučit to, co neznají nebo na-
bídnout to, co mají rádi. A tak byl v pátek 1. 6. celý areál bu-

ŠKOLSTVÍ

INFORMACE Z RADNICE



9

dovy Měšťanská připraven pro zábavné dopoledne při příle-
žitosti oslavy Dne dětí. Hlavní koordinátorkou akce byla Kat-
ka Pernesová, která promyslela nejen obsahovou náplň akti-
vit a her, ale přišla i s myšlenkou propojených skupinek žáků 
napříč třídami. Každý člen skupinky přispíval svou troškou 
do mlýna při plnění společných aktivit, kterými byly např. 
XXL	puzzle,	poznávání	přísloví,	kreslení	písniček,	branky-bo-
dy-vteřiny, vědomostní kvízy a další. V plném nasazení byla 
také „dívčí četa“ s barvami, třpytkami a malovátky na obličej. 
To bylo radosti nad novým vzhledem! Po splnění všech disci-
plín nám motýlci, Spidermani, tygříci, gepardi a další stvoře-
ní unaveně, ale se spokojeným úsměvem a osvěžujícím let-
ním pamlskem poděkovali a  skoro jednohlasně se s  námi 
dočasně rozloučili pokřikem: „Na rozlučkové párty se škol-
ním rokem (27. června) v Holáskách na hřišti ahóóój!“

Velké poděkování za zdařilou akci pro více než 200 žáků 
patří Katce Pernesové, ostatním deváťákům a všem aktivním 
učitelkám, vychovatelům a asistentům, kteří dětem vytvořili 
atmosféru pohody, zábavy a plnohodnotného vyžití.

 
Autoři: žáci 9. tříd

Poděkování MŠ
Děti z  mateřské školy Brno, Holásecká děkují Honební-

mu společenstvu Tuřany za sponzorský dar, který bude vy-
užit k zakoupení pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělá-
vací práce.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

MŠ Brno, U  Lípy Svobody děkuje Honebnímu společen-
stvu Tuřany za finanční sponzorský dar, který bude použit na 
akci „Rozloučení s předškoláky 2018“.

Bc. Andrea Bartlová, ředitelka MŠ 

Naši malí sportovci

Jako každý rok se děti ze třídy Medvídků zúčastnily SPOR-
TOVNÍ OLYMPIÁDY mateřských škol ve Slatině. Školku repre-
zentovalo jedenáct dětí, které soutěžily v hodu, běhu a sko-
ku do dálky s dalšími devíti školkami. Naše děti se umístily na 
krásném 1. a 2. místě. Tobias Eckhardt - 1. místo ve skoku do 
dálky a Jakub Sedlák - 2. místo v hodu tenisovým míčkem. 
Děti si olympiádu užily, dovezly si spoustu sportovních zá-
žitků a olympijský den zakončily připravenu prohlídkou ha-
sičského vozu.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

Prezentace zdravotního vozu ZZS JmK  
v MŠ

Velkým zážitkem pro naše děti byla každoroční návštěva 
sanitky zprostředkovaná panem Bc. Michalem Krátkým, kte-
rému tímto moc děkujeme.

Děti se seznámily s funkcí záchranné služby, samy si moh-
ly zkusit práci záchranářů, prohlédnout si celou sanitku s pří-
slušenstvím, včetně praktických ukázek: resuscitace, první 
pomoc zraněnému a naložení do sanitky, měření EKG apod. 
Velké díky za poutavou přednášku, která děti velmi zaujala, 
patří také panu Martinovi Bačinskému a Markovi Zelinkovi.

Jaroslava Foltánová, ředitelka MŠ

ŠKOLSTVÍ
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Tuřanská farnost 2018
Tuřanská farnost se letos opět zúčastnila akce Noc koste-

lů. V roce 10. výročí založení této celospolečenské akce naše 
farnost otevřela dveře poutního kostela k noční návštěvě již 
poosmé.  Program je tradiční – začíná se v 18 hodin boho-
službou se zpěvem chrámového sboru vedeného Vojtěchem 
Javorou za varhanního doprovodu Pavla Bečičky. Poté se ro-
zezněly všechny zvony. Zvonů je na tuřanské zvonici – již-
ní kostelní věži – celkem pět: nejstarší Poledňák z roku 1484, 
dále Maria, Cyril a Metoděj, Jáchym a Anna – tyto tři z roku 
1972 – a ještě umíráček z roku 1716. Zvoněním zvonů se ve 
věži, ale i v duši člověka rozechvívá něco silného a mohutné-
ho, co ukazuje k věčnosti. 

Dalším programem Noci kostelů byla již tradičně hudební 
vystoupení: obohatilo nás vystoupení skupiny studentů Jin-
dřicha Petráše s lesními rohy na zahradě u kaple, poté v kos-
tele mladé hlasy děvčat z komorního souboru Auris Brunen-
sis a skvělé hudební umění členů rodiny Bartoníkovy: Hany, 
Libora, Pavly. Zájemcům o historii kostela a poutního místa 
se potom věnovala Lucie Žáková. Příchozí si mohli prohléd-
nout i obě kaple v areálu kostela, Kapli Zjevení a Kapli pad-
lých. Ozářený a rozsvícený kostel i kaple byly otevřeny do 23. 
hodiny. 

Ten večer měly také děti možnost se uplatnit: v Domeč-
ku za kostelem se jim věnovala Lenka Havlátová. Ve výtvar-
né dílničce děti vyráběly výrobky, určené k prodeji s výtěž-

kem pro misie. Dětí přišlo několik desítek, hostů celkem bylo 
asi tři sta padesát.

Noc kostelů je zajímavá akce, kterou využívají i mnozí lidé, 
kteří jinak kostel nenavštěvují a mezi křesťany se nepočíta-
jí. Farnost však zůstává otevřená všem po celý rok, naopak 
ona mezi své počítá všechny zdejší obyvatele, i ty nepokřtě-
né, hledající nebo i odpůrce – farnost však vůbec nejsou jen 
ti, kteří „chodí do kostela“. Věříme, že každý má v sobě tou-
hu po věčnosti, a nakonec vnímá, že je šťastný jen ve vztahu  
a lásce k druhým. K tomu mohou otevřeným srdcím napo-
moci právě křesťanské hodnoty.

A z těch všech obyvatel farnosti bylo v loňském roce v na-
šem kostele pokřtěno 38 dětí a jedna dospělá, oddáno bylo 
11 párů a pohřbů z našeho kostela bylo 39. Farnost se do 
značné míry soběstačně stará o svěřené majetky, opravu-
je budovy - na prvním místě kostel. Zdaleka viditelný pout-
ní kostel Matky Boží v trní je tím, co nejvíc poutá pozornost 
kohokoliv, kdo do Tuřan přichází. Je to místo, které si Panna 
Maria v roce 1050 sama zvolila ke svému uctívání. Její krás-
ná a něžná socha sice není původní, přesto můžeme s hrdos-
tí říkat, že předchůdkyně této sochy se dotýkaly ruce svatých 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Kostel s tak prastarou historií 
vzniku a generacemi předávané tradice víry a naděje je mís-
tem hodným naší pozornosti.

P. Luboš Pavlů, farář v Brně-Tuřanech

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách

I  nadále sledujeme aktivity v  následujících lokalitách 
a snažíme se je pozitivně ovlivnit.

Holásecká jezera 
Dne 8.  3.  2018 byla výběrovým řízením určena společ-

nost GEOTEST a.s. – G servis jako projektant k vypracová-
ní projektové dokumentace revitalizace jezer. V současnos-
ti se již na dokumentaci pracuje, prozatím je provedeno ge-
odetické zaměření všech jezer.

Na začátek června svolává Magistrát města Brna, Odbor 
vodního a  lesního hospodářství výrobní výbor, kde bude 
podána zpráva o  průběhu projektových prací. Jednání se 
zúčastní i zástupci projektové firmy a našeho Spolku. Infor-
mace o jezerech a jejich revitalizaci můžete sledovat na in-
ternetové adrese: https://www.brno.cz/strategickeprojek-
ty/voda-v-brne/. 

Lokalita Vinohrad
V  květnu byl dokončen Ing. arch Pechem (Atelier ERA) 

Návrh regulačního plánu „V Aleji, k.ú. Holásky“. S Návrhem 
plánu se můžete podrobně seznámit na internetových 
stránkách Magistrátu. Do náročného procesu pořízení Re-
gulačního plánu jsou zapojeny orgány samosprávy města 
i městských částí, orgány státní správy, další subjekty a ve-
řejnost. 

V  červnu 2018 se bude návrh projednávat s  Městskou 
částí a příslušnými institucemi při společném jednání. Poté 
bude zapotřebí návrh upravit a bude se konat veřejné pro-
jednání, kdy je návrh po zapracování výsledků společné-
ho jednání představen veřejnosti a jsou k němu uplatňová-
ny připomínky a námitky. Celý proces pořizování regulač-
ního plánu končí odsouhlasením návrhu budoucího řeše-
ní Zastupitelstvem města Brna a vydáním regulačního plá-
nu v podobě právně závazného opatření obecné povahy.

 Lokalita U potoka
Podle informací Bytového odboru MMB měly být v prů-

běhu jarních měsíců uzavřeny smluvní vztahy s projektan-
ty za účelem vyhotovení projektové dokumentace na tech-
nickou a dopravní infrastrukturu v lokalitě U potoka a vyří-
zena nová povolení v  souladu s  novým architektonickým 
řešením této lokality. Na náš dotaz o upřesnění aktuálního 
stavu jsme však nedostali do uzávěrky Listů odpověď.

Hana Dombrovská, Vladimír Skácel 

Klub seniorů v Tuřanech
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s čin-

ností klubu seniorů v naší městské části. Každý rok začíná-
me pravidelnými měsíčními zájezdy do lázní ve Velkém Me-
deru na Slovensku. O návštěvu je velký zájem a s tamním po-
bytem je velká spokojenost. Začala pro nás i nová sezona zá-
jezdů za poznáním. Navštívili jsme nádherný zámek Kono-
piště a areál Čapího hnízda v Čechách. S oběma návštěva-
mi byli naši důchodci maximálně spokojeni. Pokračují i od-
polední důchodcovské zábavy. Byly dvě v březnu a květnu. 
I s  touto naší nabídkou jsou zájemci velmi spokojeni. Další 
naše zábava se koná v září, kdy očekáváme návštěvu našich 
kamarádů ze slovenské obce Čachtice. Příprava na návštěvu 
bude složitá a nákladná a kolektiv tuřanských důchodců se 
již dnes na ni připravuje.

Další činností, kterou jsme v rámci aktivit vyzkoušeli u na-
šich důchodců, je rozvoj sportovních a společenských aktivit 
v naší obci. Pozvali jsme všechny naše důchodce, abychom 
je seznámili s tím, čím se důchodci ve svém volném čase za-
bývají. Na organizaci společenského odpoledne v areálu ha-
sičského sboru v  Holáskách se především podíleli členové 
klubu, kteří se účastní klubových soutěží v rámci města Brna 
i Jihomoravského kraje. Na poslední soutěži 29. května zví-
tězilo naše družstvo v pěti soutěžních disciplínách a naši jed-
notlivci zvítězili, nebo obsadili přední příčky v několika sou-
těžích. Na přiložené fotografii je vítězné družstvo i s pohá-
rem pro vítěze městského kola. Dohodli jsme se, že budeme 
pokračovat v pořádání posezení se sportem i v opékání špe-
káčků v dalším období i o účasti na krajské soutěži v červnu. 
Co se týká sportování v městském kole, tak nás čeká v příš-
tím roce uspořádání turnaje a to asi budeme muset požádat 
o pomoc vedení naší městské části. Doufáme, že se na všem 
včas a dobře domluvíme. V naší činnosti pro důchodce po-
kračujeme i v následujícím období letošního roku. 

Děkujeme vedení MČ v Tuřanech za veškerou pomoc, kte-
rou našim seniorům poskytují. 

 Antonín Vondruška, předseda KS 
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Junáci, vzhůru, buďte připraveni!
Hrátkám v přírodě už odzvonilo, dnešní děti tráví veškerý 

volný čas u počítače. 93. oddíl skautů z Tuřan dokazuje, že je 
tomu naopak. Za poslední dva roky jsme se rozrostli na sko-
ro trojnásobek – z 22 na 56 členů – a rostli bychom víc, kdy-
bychom měli vedoucí. Aktuálně jsme vyhlásili stop stav, pro-
tože by se o děti neměl kdo starat,“ povzdechl si vedoucí od-
dílu Jiří „Alex“ Dorazil. 

Růst byl možný hlavně díky tomu, že se oddíl přestěho-
val do nové klubovny v budově Českého svazu zahrádkářů 
a získal tak větší prostory pro schůzky. Děti jsou rozděleny do  
3 družinek kluků (tzv. vlčat) a 3 družinek holek (tzv. světlu-
šek), které mají samostatné schůzky, ale jezdí na společné 
akce. 

Co se děje ve skautu
Správný skaut dokáže zapálit oheň jednou sirkou, zabez-

pečit loď s  pomocí vhodně zvoleného uzlu, zorientovat se 
v přírodě jenom za pomoci buzoly (anebo bez ní), nasekat 
dříví najemno, postavit si přístřešek v  lese, ošetřit základní 
zranění, zašifrovat tajnou zprávu a mnoho dalšího. „Takové 
věci se z domu nenaučíte,“ připomněl Alex. A tak se musí do 
přírody. Každá družina zažila alespoň 6 výletů v okolí Brna 
a na Vysočině, 2 celooddílové výpravy a celou řadu pozná-
vacích exkurzí. „Navštívili jsme například Hasičský záchranný 
sbor, sklepení brněnské radnice, výstavu Slovanská epopej 
nebo muzeum železnice ve Žďáru nad Sázavou,“ dodal Alex. 
Ve všech aktivitách je dlouhodobě podporuje MČ Tuřany. 

Završení „skautského“ roku se blíží – již brzy vyrazí skauti 
na dvoutýdenní tábor na Vysočanech, kde prověří, co všech-
no se děti za celý rok naučily. Oblečou se do krojů, postaví do 
pozoru, a zatímco bude k nebesům stoupat česká vlajka, za-
zní i Junácká hymna: „Junáci, vzhůru, volá den…“

Vojtěch Žák
Foto: Jiří Dorazil

Informace o dění u hasičů v Holáskách
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Holásky se také připojil 

k  oslavám stého výročí založení Československé republiky. 
Dne 26. května se za náš sbor zúčastnil Jan Tesař v roli pra-
porečníka slavnostního defilé hasičských slavnostních a his-
torických praporů na brněnském výstavišti v rámci „Festivalu 
RE:PUBLIKA“. Praporečníci se sjeli ze všech koutů naší repub-
liky, ale i ze zahraničí. Na závěr byly všechny prapory dekoro-
vány pamětní stuhou SH ČMS.

Naši mladí hasiči se při závodech v požárním útoku opět 
činili. Při patnáctém ročníku Memoriálu Leopolda Šroma 
v  Chrlicích, který se konal 26.  května, obsadili v  kategorii 
starší žáci pěkné třetí místo, když požární útok zaběhli za 21 
sekund. 

Individuálního úspěchu dosáhla starší žákyně Leona Ru-
dolecká, obsadila druhé místo v  soutěži „Požární ochrana 
očima dětí“, v  kategorii ZŠ 3. Soutěže se účastnila s  obráz-
kem „hasičského auta a hasiče, před kterým utíká hydrant“. 
Obrázky děti malovali na pravidelných schůzkách v zimních 
měsících. 

 
Michal Krátký, velitel SDH Brno-Holásky
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Veřejná dílna v Brněnských Ivanovicích? 
„Dáme na vás!“

 Loňský pilotní ročník projektu „Dáme na vás“, 
ve kterém mohou občané města Brna spolurozhodovat  
o části rozpočtu, jsem sledoval s velkým zájmem. Tuřan-
ským zástupcům jsem fandil, snažil se pomoct se získá-
váním hlasů, a když to v listopadu opravdu vyšlo, byl to 
skvělý pocit nejen pro autory. V druhém ročníku jsem si 
řekl, že to taky zkusím. V březnu jsem se zúčastnil veřejné-
ho setkání se zástupci participativního rozpočtu na tuřan-
ské radnici, což bylo velmi přínosné – účast byla komor-
ní, a tak jsem měl možnost probrat všechny nejasnosti. 
Výsledkem je můj projekt „veřejné dílny“, kterou navrhuji 
zrealizovat v budově Prahu v Brněnských Ivanovicích, kde 
už sídlí dílna truhlářská, keramická, výtvarná a šicí. V rám-
ci mého projektu bude nově vybudovaná plně vybavená 
zámečnická dílna s obsluhou, otevřená veřejnosti jak ve 
všední dny, tak o víkendech. Pro zájemce budou také po-
řádány kurzy základních dovedností. Bližší informace ne-
jen o mém projektu najdete na www.damenavas.brno.cz. 

 
Mým záměrem je přinést novou možnost trávení volné-

ho času jak zkušeným kutilům, tak komukoliv, kdo si chce 
něco opravit nebo jen ukázat dětem, jak se co dělá. Vyba-
venou dílnu má dnes doma málokdo a drobná manuální 
práce je v dnešní přetechnizované době skvělý relax. Po-
kud vás myšlenka veřejné dílny oslovila, podpořte ji pro-

sím svým hlasem v listopadovém finále. Na závěr bych 
chtěl poděkovat Prahu z.ú. i panu starostovi za vstřícný 
přístup.

Jiří Protivínský

TK Tuřany 
Tenisová sezóna na tuřanských kurtech je již v plném prou-

du, družstva mají odehranou polovinu soutěže a v době uzá-
věrky tohoto čísla Listů proběhl druhý turnaj Senior Cupu. 
Prvním z  turnajů letošního Senior Cupu byly jako obvykle 
Tuřanské „100“, kdy spolu ve dvojici hraje vždy nejstarší s nej-
mladším a součet věku spoluhráčů musí být alespoň sto let. 
Již 23. ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 18 hráčů a hrá-
ček a po celodenním zápolení se z vítězství radovala dvojice 
Stanislav Kristek a Luboš Matějek, na druhém místě skonči-
li Martin Jochman a Pavel Tuček a pódium uzavřeli Tomáš Kr-
cha s Petrem Tvarůžkem. První červnový víkend Senior Cup 
pokračoval Losovacími čtyřhrami s  účastí závodních hráčů 
a v tvrdé konkurenci se z vítězství v turnaji radoval Pavel Tu-
ček, druhý skončil Jiří Hrabálek a třetí Karel Hegner.

Nejlepším týmem letošní sezóny je zatím „B“ družstvo do-
spělých pod vedením Vladimíra Neruda, které ještě neza-
váhalo a  ve zbývajících červnových zápasech bude bojo-
vat o postup do vyšší III. KS soutěže. Vzhledem k okolnostem 
mají odehrána zatím jen dvě utkání, ale obě Béčko zvládlo 
bez větších problémů a v klubu se těšíme, že bychom příští 
rok mohli mít zase dvě družstva mimo nejnižší soutěž.

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
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Nejvyšší soutěž v  letošním roce hraje „A“ tým dospělých, 
který se v  II. KS soutěži utkává se silnými soupeři, kde čas-
to působí mladí talentovaní hráči nebo hráči se zkušenost-
mi z  ligového či divizního tenisu. Letos se naše Áčko skvě-
le připravilo a po čtyřech odehraných zápasech má bilanci 
2 výhry a 2 prohry nejtěsnějším možným výsledkem a vypa-
dá to, že letos se ve vyšší soutěži bez větších problémů udrží.

„C“ tým dospělých pod vedením Daniely Kuchtové v nej-
nižší soutěži IV. KS zatím hraje za očekáváním. Z prvních čtyř 
zápasů nezaznamenalo ani výhru, přitom hned tři zápasy 
byly velmi vyrovnané a rozhodovalo se až ve čtyřhrách, ale 
bohužel se ani v jednom případě štěstí nepřiklonilo na jejich 
stranu. Ve zbývajících zápasech je tak za cíl především dů-
stojné rozloučení se sezónou a  ze zbývajících tří zápasů je 
jasným cílem urvat alespoň dvě výhry.

Mírným zklamáním jsou zatím letošní výsledky starších 
žáků a dorostu. Oba týmy zatím letošní sezónou procházejí 
taktéž bez výhry a závěr soutěží bude i pro tyto družstva pře-
devším ve znamení snahy dohrát důstojně a vybojovat as-
poň nějaká vítězství a nezakončit tak rok bez výhry.

Radost nám letos dělá alespoň družstvo mladších žáků, 
které z dosavadních tří zápasů dva vyhrálo a navazuje tak na 
loňskou sezonu, když to vypadá, že by se mohlo pohybovat 
ve středu tabulky s mírně pozitivní bilancí. Do zbytku sezóny 
s těžkými soupeři jim tedy přejeme hodně štěstí.

Klub by chtěl poděkovat všem rodičům a trenérům, kteří 
se o děti a družstva starají a svůj víkendový volný čas věnu-
jí tomu, aby naši nejmenší hráči mohli poměřit síly i s jinými 
dětmi, nejen na tréninku mezi sebou.

Na závěr snad jen dodáme, že pokud máte chuť si přijít za-
hrát tenis, můžete jednoduše využít online rezervačního sys-
tému, který najdete na webových stránkách našeho klubu 
na adrese www.tk-turany.cz, a pokud by vás zajímaly aktu-
ální výsledky našich družstev a hráčů, sledovat je můžete na 
stránkách svazu na adrese www.cztenis.cz

Za klub TK Tuřany Marek Lang

Tělovýchovná jednota Holásky
Koncem dubna skončila sezóna stolním tenistům, kteří 

úspěšně bojovali ve svých soutěžích. Mužstvo „A“ se umís-
tilo ve 3. lize na skvělém 3. místě a předvedlo několik vyni-
kajících utkání, kde byl k vidění stolní tenis výborné úrovně. 
Klíčovým faktorem pro příští sezonu je udržení stávajících 
opor, aby byla zaručena důstojná role v takto vysoké soutěži. 
Pozitivní zprávou je proto prodloužení hostování Pavla Hor-
ta z mateřských Hustopečí v našem klubu i pro příští sezo-
nu. Béčko na nadcházející sezonu v nejvyšší krajské soutěži 
také úspěšně posiluje a velmi si slibuje od Martina Slavíčka, 
který by měl převzít jednu z vůdčích rolí v našem B – týmu. 
Do městských soutěží se podařilo získat další dva nové hrá-
če, kteří zvýší konkurenci a početní stavy v našich sestavách 
a nebude se snad opakovat situace, kdy byl některý tým nu-
cen neodehrát utkání z důvodu nedostatku hráčů.

Po několika letech útlumu naší mládeže jsme se koneč-
ně začali věnovat potenciálu mladých nadějí. V  současné 
době máme registrováno 14 dětí, kterým se věnují někteří 
hráči TJ a také zkušená trenérka Alena Blatná, jež má s tré-
nováním dětí nezpochybnitelné zkušenosti. Základní filoso-
fií je děti nejen naučit základní údery, ale také pojmout tré-
nink formou pohybové aktivity a zlepšení jejich fyzické kon-
dice. Doufáme, že i tato forma tréninku je mnohem přijatel-
nější jak pro děti, tak pro trenéry. Touto formou bychom rádi 
poděkovali panu Vilému Spilkovi, který přispěl sponzorským 
darem na nákup pomůcek a financování placené trenérky p. 
Blatné. Pro příští sezonu doufáme, že naši žáci zlepší nejen 
úroveň hry, ale bude je stolní tenis bavit.

V současné době zároveň řešíme několik problémů ohled-
ně budovy Orlovny. Největším problémem se jeví zatékaní 
dešťové vody pod budovu, proto doufáme, že Brněnské ko-
munikace tuto potíž vyřeší tak, jak nám přislíbili. Předpoklá-
daná rekonstrukce chodníku je plánována na druhou polovi-
nu měsíce června. Zároveň plánujeme zateplení stropu nad 
jevištěm z důvodu snížení energetických nákladů na vytápě-
ní a doufáme, že vše se stihne do začátku topné sezóny to-
hoto roku. V neposlední řadě velmi děkujeme za poskytnu-
tou dotaci od MČ Brno-Tuřany na provoz naší tělovýchovné 
jednoty. 

Výbor TJ Holásky
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Mladí tuřanští judisté opět úspěšní
Judisté ze Sokola Tuřany byli úspěšní na turnaji v  Uher-

ském Brodě, kde vybojovali dvě třetí místa zásluhou Vítka 
Votavy do 29 kg a Davida Bartla do 31 kg. Ve Veselí nad Mo-
ravou byl úspěšný David Bartl a ve Tvrdonicích Vítek Votava, 
kde shodně obsadili opět třetí místa. Tyto výsledky jsou o to 
cennější, protože se jedná o začínající judisty.

J. Cinadr

Dětské rybářské závody v Holáskách

Dne 19. 5. 2018 proběhl jubilejní 10. ročník dětských ry-
bářských závodů, konaný na rybníku Lávka v  Brně–Holás-
kách. Od brzkého rána se přihlašovali malí rybáři, kteří si při 
prezentaci vylosovali lovné místo, obdrželi malé občerstvení 

a odešli se připravit k lovu. Celkem se zúčastnilo 27 dětských 
závodníků (z toho 5 děvčat), pro které bylo nasazeno dosta-
tečné množství lovné ryby. Nejmladším účastníkem byl os-
miletý rybář z pobočného spolku Brno 1, což nás těší, pro-
tože je vidět, že i relativně malé děti mají zájem o rybařinu. 
Celkovým vítězem se stal člen p.s. Brno 2 (277 b), druhé mís-
to obsadil člen p.s. Brno 5 (212 b) a třetí místo obsadil člen 
p.s. Nová Ves (190 b). Pro všechny účastníky našich závodů 
byla nachystána spousta různých cen, takže se dostalo i na 
závodníky, kteří v rybolovu neměli dostatek štěstí.

Tímto bychom chtěli poděkovat našim sponzorům (Měst-
ská část Brno Tuřany, Obchodprorybáře.cz, Almeva, TECH 
TRADING GROUP a další), bez jejichž pomoci by bylo pořádá-
ní dětských závodů složitější, ne-li nemožné. Zároveň děku-
jeme členům místní skupiny Holásky za práci spojenou s pří-
pravou a organizací dětských závodů. Těšíme se opět na se-
tkání při závodech příští rok.

Zdeněk Hruška, předseda m.s. Holásky

Zpráva o činnosti minipřípravky SK Tuřany
 Je potěšující, že zájem o fotbal v Tuřanech u nejmenších 

neopadá. Zatímco před dvěma roky jsme mohli počítat se 
14 fotbalisty, letos se do hry zapojilo už 26 hráčů. Svou roli 
hraje i fakt, že fotbal už dávno není jen mužskou záležitostí. 
Přichází k nám stále více holčiček, které nejsou jen ozdobou 
týmu, ale rovnocennými hráčkami.

 Dětí na trénink chodí dostatek. V  takových situacích je 
velmi ceněná pomoc rodičů, protože uhlídat najednou šest-
náct čutalistů je oříšek i pro drsného trenéra. Proto je lepší 
tréninky dopředu naplánovat a spolupracovat s rodiči. Děti 
se potom mohou rozdělit do více skupinek, kde se střídají 
ve cvičeních s  jednotlivými trenéry. Velké poděkování pat-
ří zde Pavlu Horáčkovi, který pravidelně dochází a je pravou 
rukou trenérovi.

SPORT
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 V  jarních obdobích trénujeme ve fotbalovém areálu SK 
Tuřany na Hanácké, kousek od mezinárodního letiště, a  to 
dvakrát týdně, čtyři hodiny. Díky vstřícnosti tuřanské radnice 
však můžeme trénovat i přes zimu, a sice v místní Sokolov-
ně, kousek od hřiště. Děti si velice považují, že mohou tréno-
vat po celý rok a odměňují se Tuřanům dobrou reprezentací 
v zápasech proti ostatním týmům. Vždyť z šestnácti zápasů 
jsme desetkrát odcházeli vítězně.

 V našem týmu si nezakládáme na osobnostech, které roz-
hodují zápasy. Hráči se učí dodržovat už od začátku disciplí-
nu a řád. Rozhodnout vyrovnaný zápas tak může skoro kdo-
koliv. Mezi hráči z ročníku 2011 udělali největší pokrok Mar-

tin Dvořák, Matěj Menšík, Maxim Kadlec a  Lukáš Lukavec, 
z ročníků 2012 je to Dominik Šatný a Natálie Krejčí. Za ročník 
2013 Antonín Panáček a ročník 2014 Šimon Menšík. 

 V květnu sehráli naši nejmladší sportovci turnaj na domá-
cí půdě. Odehráli celkem šest zápasů proti stejně starým tý-
mům z okolí. Byl to krásný den, nejen díky ideálnímu počasí, 
ale i z výsledkového hlediska. Naši reprezentanti totiž vybo-
jovali zlaté medaile. Přejeme všem hráčům hodně úspěchů 
do dalších bojů, vytrvalost a radost ze hry. 

Martin Kratochvíl, trenér minipřípravky SK Tuřany
Fotografie: Jakub Lukavec

INZERCE

Periodický tisk územního samosprávného celku, Listy zpravodaj MČ Brno-Tuřany, Vydává Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1,
e-mail: listy@turany.cz, reg. č, MKČR ER 12168 (R 19/92). Náklad 2 200 Výtisků, Určeno k bezplatné distribuci, Elektronická verze je umístěna na webových stránkách
ww.turany.cz.
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Příští uzávěrka je 27. 8.  2018. Řídí lnformační komise. Komise si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit. Za věcnou správnost
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Realitní kancelář

Vojtěch Fila
realitní makléř

www.rkcoloseum.cz

®

773 756 711

fila@rkcoloseum.cz

Specializuji se na oblasti 
Brno-Chrlice a okolí. 

Rád Vám pomohu s bydlením, 
kontaktujte mne, jsem tu pro Vás.  

Školní jídelna OU Lomená 44, Brno-Komárov 
přijme na HPP kuchařku, pomocnou sílu, uklízečku.  

Nástup dle dohody.  
Bližší informace: K. Rozmahelová, tel. 739 021 084, e-mail: kuchyne.komarov@seznam.cz
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INZERCE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZALAKAROS
SOFT ALL INCLUSIVE – NOVĚ v období 2. 9.–21. 12.
HOTEL PARK INN****

Rezervace/info: 
CK Hungariatour Brno,  

Solniční 13, Tel.: 603 485 226 
www.hungariatour.cz

MAĎARSKO 

2. 9.–21. 12.

NOVINKA!

AKCE 4 = 3

7140 HUNGARIATOUR inzerce TURANY_05_18_90x83mm.indd   2 30.05.18   13:46

MALBY 14 Kč/m2 / NÁTĚRY DVEŘÍ 350 Kč/kus 
NÁTĚRY – RADIÁTORŮ, OKEN, FASÁD, TAPETOVÁNÍ 
aj. ZEDNICKÉ PRÁCE, platba hotově = SLEVA 250 Kč 
Tel. 606 469 316, 547 225 340, 
www.maliribrno-horak.cz

miroslava.vodickova@century21.cz
     www.miroslava-vodickova.cz
Century21 Bonus Brno, Křenová 69

PROSINEC  2017

MAKLÉŘ JUNIOR  

MIROSLAVA VODIČKOVÁ

Poradím s prodejem 
Vaší nemovitosti

604 220 025

Ka ý ýden
žd  t

a ní c ny
kè

eHasièská 6, Brno-Tuøany
Tel.: 545 232 271
Otevøeno:
po-pá 6-18h, so 6-12h www.niagara.cz

Prémiový èlen sítì

ak  již p øí e mezT é  at t  i 

f ou y aší vychytanéan šk n  ,

j mnì kr né 0 % š nèi ke  áje 1 0 u è y?
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