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Netypický rok 2020
na radnici

Brněnské Ivanovice
– 800 let

Bartolomějské hody
v Holáskách

Letní turnajová
sezóna 2020
na kurtech

Ze starostova šuplíku
Letošní léto je za námi a postupně se snažíme vrátit k záležitostem, které nám přerušily události s pandemií a prázdniny.
Nejvyšší prioritou radnice je stále obchvat
Tuřan. K jeho realizaci jsme historicky nejblíže. Máme podporu vedení města Brna
a zahájili jsme výkupy pozemků. V současné době se podařilo vykoupit 15 %
délky obchvatu a do konce roku by mělo
být vykoupeno 30 % z celkové délky. Je
to výrazný posun pozitivním směrem. Čekají nás jednání s vedením města o zajištění dostatečných finančních prostředků
pro výkupy na rok 2021.
Daří se nám postupovat i v případě nového zdravotního střediska v Tuřanech,
které má stát v místě prodejny pekárny naproti radnice. V současné době
je hotová studie, která byla průběžně
konzultována s lékaři. V budově nového
zdravotního střediska počítáme se třemi
ordinacemi praktických lékařů, dvě ordinace zubních lékařů, dětská ordinace,
zubní laboratoře, lékárna a dva obchody.
Samozřejmostí je bezbariérový přístup.
V okolí bude zajištěno dostatečné parkování, včetně podzemního. Radnice nyní
začne připravovat dokumentaci pro stavební povolení, která by měla být hotová
příští rok.
V říjnu nás čeká důležité jednání o rekonstrukci cest na tuřanském hřbitově. Jejich

stav je dlouhodobě špatný. O opravu
usilujeme již delší dobu a nyní se nám ve
spolupráci se správou hřbitovů podařilo
prosadit investiční záměr na rekonstrukci.
Kuchyně v ZŠ Měšťanská po své rekonstrukci umožňuje větší kapacitu výdeje jídel a je schopna vařit i pro ostatní
subjekty. Zájmem vedení radnice je, aby
škola vařila i pro naše školky a strava tak
nemusela být dovážena z jiných kuchyní.
S vedení MŠ U Lípy Svobody jsme se dohodli na pilotním projektu a pro letošní
školní rok tak bude pro tuto školku zajišťovat stravu školní kuchyně. Chtěl bych
tímto poděkovat panu řediteli základní
školy, paní ředitelce školky a vedoucí kuchyně za jejich konstruktivní přístup.
Navzdory omezujícím opatřením v souvislostí s koronavirovou pandemii se
podařilo uskutečnit plánované kulturní akce. V červnu divadelní představení
Kapsy plné šutrů a v srpnu koncert rockové skupiny Progres 2. Taktéž tradiční
letní kino na nádvoří radnice se podařilo
zrealizovat v plném rozsahu. I letos si kino
udrželo velmi dobrou návštěvnost. V průměru přišlo 91 lidí na jedno promítání.
Počasí nám také přálo a pouze jedna projekce musela kvůli dešti proběhnout ve
vnitřních prostorách radnice. S provozem
letního kina počítáme i v roce 2021.
Radomír Vondra, starosta
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Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 43. schůzi dne 25. 5. 2020:
- schválila nabídku společnosti Sharp Business Systems
Czech Republic s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Nákup kopírovacího stroje na podatelnu úřadu“, a to za
částku 44 204,93 Kč,
- stanovila ceny za pronájem sportovní haly Měšťanská
a schválila vzorovou nájemní smlouvu na sportovní halu
Měšťanská,
- schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., na rekonstrukci komunikace ulice Grunty, celková cena díla
se zvyšuje o 226 656,47 Kč, změna termínu dokončení
stavby se mění na 20. 6. 2020,
- vzala na vědomí informaci, že odbor dopravy MMB
připravuje pro Radu města Brna žádost o souhlas se
zpracováním investičního záměru na stavbu nazvanou:
Kaštanová – stezka pro pěší a cyklisty.
Rada na 44 schůzi dne 8. 6. 2020:
- schválila nabídku společnosti KB SmartPay, Worldline Czech Republic, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky
„Platební terminál pro pokladnu úřadu“ v ceně 290 Kč
měsíčně bez DPH s provizí za transakci ve výši 0,95 % za
platbu kartou regulovanou EU a s provizí ve výši 1,95 %
za platbu kartou neregulovanou EU s tím, že provize za
platbu nebude nižší než 1 Kč bez DPH,
- souhlasila s projektovou dokumentací pro společné
povolení stavby nazvané: „ORG 2498 RK BCŠ, MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod“,
- schválila pronájem volné místnosti č. 1.44 o výměře
20,0 m2 v 1. NP budovy zdravotního střediska na ulici
Holásecké za účelem provozování masérských a terapeutických služeb,
- souhlasila s projektovou dokumentací pro společné
povolení stavby nazvané: „ORG 2500 RK BCŠ, Sokolnická x Dvorecká přechod“.
Rada na 46. schůzi dne 15. 7. 2020:
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je
poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč na Slavnosti tuřanského zelí 2020,
- schválila nabídku AGO-TOP, s.r.o., na realizaci veřejné
zakázky „MŠ Zapletalova, výměna otopných těles“ za
cenu 415.800 Kč,
- schválila nabídku H.K.U., spol. s r.o., na realizaci veřejné zakázky „Realizace kanalizační přípojky MŠ Zapletalova“ za cenu 222.270 Kč,
- souhlasila, dle žádosti investičního odboru MMB,
s obsahem investičního záměru akce „Rekonstrukce
cestní sítě na veřejném pohřebišti“ ve variantě č. 2, tzn.
páteřní cesty asfaltové a vedlejší cesty mlatové,
- neměla žádné připomínky k předložené projektové
dokumentaci stavby, nazvané: „Org 2501 RK BCŠ ZŠ
Dvorecká, ul. Pratecká, přechod“,
- neměla žádné připomínky k předložené projektové
dokumentaci TSB a.s. na prodloužení trasy veřejného

osvětlení a umístění 4 nových svítidel v okolí Balbínova
pramene.
Rada na 47. schůzi dne 27. 7. 2020:
- schválila nabídku na výkon technického dozoru investora při akci „MŠ Zapletalova, výměna otopných těles“
v hodinové sazbě 500 Kč/hod. + DPH, s cestovními náklady v paušální výši 500 Kč + DPH za jednu cestu,
- schválila nabídku na zpracování studie přístavby tělocvičny, včetně šaten a sociálního zařízení k budově základní školy na ulici Požární za částku 49.500 Kč,
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVBY PLUS, s.r.o., na výměnu
střechy ZŠ Požární se zvýšením ceny díla o 239.807,73
Kč související s nutností zřízení nového stropu nad
schodištěm,
- schválila nabídku České společnosti ornitologické –
Jihomoravské pobočky, pobočného spolku, na provedení průzkumu a návrh opatření na ochranu rorýsů při
stavebních pracích na rekonstrukci střechy na ulici Požární v předpokládané ceně do 5 tisíc Kč,
- se seznámila se stavem hřiště na ulici Javorové a doporučila Zastupitelstvu požádat ZMB o vyjmutí hřiště
Javorová ze Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně
v městě Brně.
Rada na 48. schůzi dne 10. 8. 2020:
- schválila podání žádosti o prodlužení smlouvy o výpůjčce digitální ruční radiostanice typ Matra easy a jednonásobného nabíječe HR 5939, uzavřené s Českou
republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje o tři roky,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Zpracování územní studie v území Sokolnická - Myslivecká“ za
cenu 117.370 Kč.
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Netypický rok 2020 na radnici
Vážení spoluobčané, při přípravě rozpočtu na letošní
rok jsme netušili, co všechno nás potká v letošním roce.
Ještě před zahájením stavební sezóny začala i u nás
v březnu celosvětová pandemie nemoci Covid-19 a s ní
i změna priorit v životě na radnici i v životě vůbec. Ze
dne na den jsme se museli vyrovnávat s různými omezeními vyplývajícími z nouzového stavu. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že
jsme celou situaci společně zvládli – především panu
starostovi, pracovníkům úřadu, ale hlavně všem těm,
kteří pomáhali při šití a distribuci ochranných pomůcek,
kterých byl hlavně v počátcích katastrofální nedostatek.
Doufám, že stále probíhající vlna nemoci již tolik do našich životů nezasáhne a že se postupně budeme navracet do normálního způsobu života.
V posledním čísle Listů v roce 2019 jsem Vás informoval, co všechno chystáme v roce 2020. Dnes již mohu
konstatovat, že se nám i přes všechna omezení a komplikace podařilo drtivou většinu plánovaných akcí realizovat. Byla dokončena oprava komunikace na ulici
Grunty (spojka Petlákova-Jahodová), která musela být
bohužel kvůli požadavkům v současné době platných
norem a stanoviska Policie ČR z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů na křižovatce s ulicí Petlákova provedena jako jednosměrná.
Na jaře dle původního plánu začala rekonstrukce kanalizace ve Dvorskách. V současné době probíhají
stavební práce dle schváleného harmonogramu a do
konce listopadu 2020 by měly být tyto práce dokončeny včetně provizorně opravené komunikace tak, aby
po ní mohla být vedena doprava. Na jaře bude tato komunikace opět uzavřena a bude se provádět definitivní
oprava silnice i chodníků.
Nucené a nečekané „prázdniny“ kvůli zavření škol nám
pomohly při výměně střechy na budově školy na Požární. Aby to ale nebylo zase tak jednoduché, letošní deštivé počasí práce na výměně střešní konstrukce pořádně
zkomplikovalo. Nakonec se ale vše podařilo dokončit
a prvního září mohla na Požární začít výuka.
Ve školní budově na Měšťanské se podařilo včas instalovat nové venkovní žaluzie na celou uliční fasádu školy.
I zde jsme se museli potýkat s komplikacemi v podobě
výpadků ve výrobě u dodavatelů stavebních materiálů
(hlavně žaluzií).
Dalšími akcemi v oblasti školství byly výměna těles
a rozvodů ústředního topení na MŠ Zapletalova, vybudování nové kanalizační přípojky na téže školce a přepojení kanalizační přípojky na MŠ Holásecká.
Rovněž další akce, jejíž realizaci jsme slibovali – rekonstrukce hřiště na Malinské již proběhla a děti mohly toto
hřiště přes prázdniny plně využívat. V současné době je
dokončen projekt na výstavbu hřiště ve Dvorskách, kterou bychom rádi realizovali v roce 2021. Zde však bude
vše závislé na množství finančních prostředků, které budeme mít v roce 2021 k dispozici.
Kvůli předpokládanému poklesu finančních prostředků
v příštím roce jsme prozatím pozastavili výměnu stávají-
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cího informačního systému ulic (směrovky a informační
cedule).
V letošním roce jsme rovněž s finanční pomocí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna realizovali
rekonstrukci Napoleonských schodů ke kapličce v Brněnských Ivanovicích. Slavnostní otevření plánujeme na
4. října jako součást připomínky 800 let od první písemné zmínky o Brněnských Ivanovicích. Toto výročí bude
připomínat i výstava v kulturně společenském centru
radnice, která bude přístupná pro veřejnost každý čtvrtek až do konce tohoto roku.
O plánovaných akcích na rok 2021 Vás budu informovat v předvánočním vydání Listů v prosinci.
Miroslav Dorazil, místostarosta
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Volby 2020
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se
uskuteční
v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 – 14:00 hodin
Volební okrsky MČ Brno-Tuřany:
Okrsek č. 24001, volební místnost: ZŠ Měšťanská
21-třída v přízemí
Glocova sudá; Ivanovické nám.; Jahodová; Jiřinová;
Jubilejní; Kaštanová 1-354; Kudrnova; Měšťanská lichá; Pastevní; Petlákova; Písečná; Popelova 2-30 sudá;
Popelova 41,43,51,53; Ráječek; Rolencova 60-79; Saidova; Sladovnická; Tuřanská 1-41 lichá; Tuřanská 2-38
sudá; U lesíčka; U Lípy Svobody; Votroubkova; Vyšehradská; Zezulova 1-43,45 do konce,
Brněnské Ivanovice číslo evidenční 3E, 77E, 129E,
147E, 289E, 379E
Okrsek č. 24002, volební místnost: ZŠ Požární 1
Javorová; Ledárenská; Na Hrázi; Na Návsi; Nenovická;
Pěnkinova; Popelova 30a do konce; Požární; Prodloužená; Rolencova 1-59; U Potoka; V Aleji; V Pískách; V Tišině; Widmannova; Zahrádky; Závětrná
Okrsek č. 24003, volební místnost: ÚMČ Tuřanské
nám. 1
Dvorecká; Farní 6; Hanácká 1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,1
5,16,18,20; Hasičská; Heřmánková; Honební; Chrlická; Moravská; Myslivecká; Podlipná 11-19; Pratecká;
Režná; Růžová; Sokolnická; Střížova; Špirkova; Šípková
5-13; Tuřanské nám.; U Radaru, Východní;
Tuřany číslo evidenční 55E, 58E, 83E, 108E, 8040E
Okrsek č. 24004, volební místnost: ÚMČ Tuřanské
nám. 1
Farní; Farského; Glocova lichá; Hanácká 17 – 57 do
konce; Haraštova; Holásecká; Karkulínova; Malínská;
Měšťanská sudá; Podlipná 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 21;
Přichystalova; Revoluční; Rolencova 80 do konce; Šípková 2-22; Švédská; Tuřanská 40 – 73; Uhýrkova; Ulice
1. května; Vítězná; Zezulova 44;
Tuřany číslo evidenční 12E, 64E, 107E,154E, 167E
Okrsek č. 24005, volební místnost : MŠ Zapletalova
67
Vlčkova; Výsluní; Zapletalova
Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
má každý státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a který
je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městské
části Brno-Tuřany.
Zásady hlasování
Volič do Zastupitelstva Jihomoravského kraje po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Voličské průkazy
voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku MČ
Brno-Tuřany, vydá ÚMČ Brno-Tuřany na jeho žádost
voličský průkaz, který jej opravňuje hlasovat v těchto
volbách, ale pouze na území Jihomoravského kraje.
O vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje může volič požádat:
a) písemně
podáním žádosti v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče,
podáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky ÚMČ Brno-Tuřany, IDS: f9ubyek
a to nejpozději do pátku dne 25. září 2020 do 16:00
hodin (lhůtu 16:00 hodin nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!).
b) osobně si může volič o voličský průkaz požádat
až do středy dne 30. září 2020 do 16:00 hodin.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ Brno-Tuřany (Eva Rosenbergová,
tel. 545 128 242, e-mail rosenbergova@turany.cz) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky
i ve dnech voleb ve volební místnosti.
Bližší informace a podrobnosti na stránkách ministerstva vnitra www.mvcr.cz-volby

Seznamte se s finálovými nápady
v Dáme na vás

Čtvrtý ročník Dáme na vás, participativního rozpočtu
města Brna, vrcholí. Na jaře jste přicházeli s nápady
a do konce září posuzovaly jejich proveditelnost příslušné odbory a městské části. V říjnu už jsou finalisté
známí. Seznámit se s nimi můžete v galerii na našem
webu, damenavas.brno.cz. Od 19. října se na finálové
projekty můžete podívat také na Náměstí Svobody, kde
bude výstava finálových projektů.
V Dáme na vás nezahálíme! Zrealizovali jsme už 13 vašich projektů a téměř tři desítky jsou v realizaci. Během
letošního podzimu otevřeme např. knihovnu na Křižovatce, kavárnu na hřišti Bzzzukot, industriální naučnou
stezku u řeky Svitavy, pověsíme tabule v podjezdu hlavního nádraží. Začne také fungovat rekonvalescenční
program pro onkologicky léčené děti, vítězný projekt
z roku 2019, který získal historicky nejvíce hlasů.
Záleží jen na vás, kterým projektům pomůžete, aby se
staly skutečností. Máte už vytipované projekty pro Brno,
kterým dáte v listopadu svůj hlas?
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ÚZEMNÍ PLÁN VE FINIŠI
Brno má raritu, nejstarší územní plán v České republice. Brněnský veterán má již 26 let. Na novém územním
plánu, který ho nahradí, se už pracuje dlouhých 18 let.
Na podzim 2018 převzala rozpracovaný územní plán
Kancelář architekta města a ve spolupráci s Odborem
územního plánování a rozvoje vyrazila svižným tempem
do rovinky s cílovou páskou 31. 12. 2022 – stavební zákon totiž ukládá Brnu (a všem městům a obcím v ČR)
dokončit nový územní plán nejpozději do konce roku
2022.
Veřejné projednávání
Představení a komunikace návrhu nového územního
plánu (dále jen zkratka ÚP) byly od zveřejnění 24. března 2020 zcela výjimečné. Zahrnovaly 3 živé přenosy
na internetu, které měly přes 13 000 zhlédnutí, 2 000
rozdaných průvodců Brňana novým ÚP, 1 000 zodpovězených dotazů, 10 setkání v městských částech, 4
setkání „Plán jede k vám“ a 2 veřejná projednání. Mimoto byla zřízena bezplatná linka na dotazy k ÚP a obě
veřejná projednání byla jak osobní, tak distanční (bylo
možno se zúčastnit, jak osobně, tak prostřednictvím
telefonátů).
Přesto se ozvaly hlasy, že město Brno úmyslně zveřejnilo ÚP v době nouzového stavu, aby Brňanům znemožnilo jeho řádné prostudování a ztížilo podávání
námitek a připomínek. Opak je pravdou, naše kancelář
odevzdala návrh 12. března dopoledne, v den, kdy byl
večer vyhlášen nouzový stav. Zveřejnění proběhlo podle dlouhodobého harmonogramu, nikoliv účelově. Termín veřejného projednání se dokonce dvakrát posunul,
v důsledku čehož měli Brňané nakonec na prostudování ÚP více času, než se původně počítalo.
Připomínky a námitky
Informace o veřejném projednání návrhu ÚP se objevily ve většině zpravodajů městských částí, některé
zpravodaje podrobně popisovaly možnost podání námitek a připomínek k návrhu ÚP. Několikaletý odstup
od prvního veřejného projednání v roce 2012 ve spojení s prodlouženou dobou na nastudování návrhu ÚP
vedlo k jejich většímu počtu, než jsme původně očekávali. Celkově bylo doručeno okolo 8 200 podání, která obsahují 36 000 jednotlivých námitek a připomínek
k vypořádání.
Horká témata
Během tříměsíčního představování a projednávání
návrhu ÚP jsme bezpochyby zjistili, kterých pět témat
představuje největší výzvy. Jsou to – modrozelená infrastruktura a adaptace na klimatickou změnu, zeleň, cyklostezky, zahrádky a výšková regulace budov. První čtyři
zmíněná horká témata souvisí s podstatou a měřítkem
nového ÚP. Ten má měřítko 1:10 000, to znamená, že 1
mm na mapě je 10 metrů ve skutečnosti. Některé plochy proto nejsou vzhledem k měřítku v ÚP zobrazitelné,
nebo ani z podstaty ÚP jako koncepčního dokumentu
pro rozvoj Brna by se zobrazovat neměly. Někteří kritici
požadují, aby ÚP zajišťoval a garantoval věci, které mu
nepřísluší. Je potřeba najít správnou hranici mezi tím,
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co zajistí ÚP a co stavební zákon, předpisy a vyhlášky.
Územní plány, které se snažily naplánovat město do posledního detailu, nakonec vedly k zablokování rozvoje
města. Zkušenosti prokázaly, že územní plán musí určovat koncepci rozvoje města, musí být flexibilní a nemůže vyřešit „všechny problémy města“.
ÚP města, nebo městské části?
V návrhu nového ÚP se střetávají často protichůdné zájmy a cíle různých skupin – politiků, vlastníků pozemků,
investorů, občanských skupin a také městských částí.
V některých, naštěstí ojedinělých případech, zástupci městských částí velice ostře vystoupili proti návrhu
ÚP. Jejich hlavní stížností bylo, že některé připomínky
podané při prvním veřejném projednání v roce 2012
nebyly zohledněny v současném návrhu. To je ale dáno
celoměstskými zájmy.
Je nutné si uvědomit, že ÚP je plán pro město Brno,
a tedy musí plánovat rozvoj města jako celku, a ne jako
soubor nezávislých městských částí. Návrh ÚP hledá řešení, která budou nejlepší pro město a to znamená, že
ne vždy může být všem požadavkům městských částí
vyhověno.
Brno město dohody?
Město nový ÚP potřebuje, bez něj se nepohne vpřed.
Je u nás spousta kolegů a kolegyň, kteří do návrhu vložili srdce a úsilí. Víme, že ÚP není dokonalý, tušili jsme,
že každý za námi stát nebude, ale určitě se v dalším projednávání návrhu chceme vyhnout rozdělení na dva nepřátelské tábory. Místo dvou stran barikády usilujeme
o město dohody. I proto vedeme intenzivní diskuze, jak
nový ÚP upravit a dokončit.
Výstava 381 346 územních plánovačů
Zeleň, cyklostezky, modrozelená infrastruktura, zahrádky, regulace výšek budov – nejen tato horká témata
zajímala veřejnost při projednávání návrhu nového
územního plánu. Seznámit se s nimi můžete na výstavě,
kterou připravila Kancelář architekta města od 8. října
v brněnském Urban centru vedle Staré radnice. Výstava má název 381 346 územních plánovačů, to je totiž
celkový počet obyvatel Brna, kterých se nový plán týká.
Otevřena bude do 27. listopadu, každý všední den od
10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Vernisáž výstavy pro veřejnost je ve středu 7. října v 18 hodin. Vstup je zdarma. Součástí výstavy bude i série seminářů k tématům
územního plánu. Cílem je představit a prodiskutovat
s co nejširší veřejností návrh nového plánu a kroky, které zbývají k jeho dokončení v roce 2022. Program seminářů najdete na kambrno.cz
Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta
města Brna
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Výstavní spolek ROZMARÝNEK

a

MČ Brno-Tuřany

ve spolupráci s MZM Brno

Vás zvou na výstavu

„BRNĚNSKÉ IVANOVICE 800“

ZÁŘÍ - PROSINEC

2020

Kulturně společenské centrum MČ Brno -Tuřany
Každý čtvrtek od 11 do 18h

Brněnské Ivanovice - 800 let
od první písemné zmínky
Osada jihovýchodně od brněnského jádra byla od
počátku situována do úrodné krajiny mělkých svahů
a roviny okolo Ivanovického potoka. Nejstarší zmínka
o Ivanovicích pochází již z roku 1220, kdy olomoucký
biskup Robert přenechal velehradskému klášteru desátky z klášterních vsí, mezi tím i z Ivanovic (Welenovicz). V potvrzení klášterních statků králem Přemyslem
Otakarem I. z 27. listopadu 1228 se ves uvádí pod
názvem Lwenouiz. V klášterní držbě zůstala ves až do
zrušení kláštera v roce 1784. Vzhledem ke značné teritoriální vzdálenosti od jádra velehradských držav se
Ivanovice staly odděleným klášterním statkem. Ona
odlehlost však vedla ve středověku a v pobělohorské
době k tomu, že obec byla cysterciáky často používána jako zástava v rámci klášterního hospodaření. Město
Brno bylo nedaleko a s ním i držitelé finanční hotovosti, o kterou měl klášter zájem. A tak rezonují Ivanovice
(nejdříve Velenovice čili osada lidí Velenových, později
Vejvanovice, německy Nennowitz) v nejstarších listinách jako venkovské zázemí v zástavách pro brněnské
měšťany nebo různé církevní instituce.
Obdobně jako celé okolí Brna byly také Ivanovice poškozeny švédskými vojsky za třicetileté války. Nejdříve
v roce 1643 měli u Ivanovic nepřátelé svůj hlavní stan,
roku 1645 při obléhání města byla ves znovu značně

poničena. Poválečná obnova však přinesla nebývalou
stabilizaci poměrů na ivanovickém zboží velehradských
cisterciáků, kteří o tento statek v té době pečovali velmi
svědomitě. Již na přelomu 50. a 60. let 17. století byla
obec rychle osídlena, byť při různém dělení a přidělování usedlostí v lánové soustavě – výsledkem byl nesystematický soubor obdělávaných usedlostí. V roce 1669
tu bylo obděláváno na 30 gruntů, z čehož byly jeden
jedenapůllánový, jeden pětičtvrtlánový, sedm celolánových, dva třičtvrtělánové, tři půllánové a 16 čtvrtlánových. V rámci tohoto poválečného přeskupo
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Brněnské Ivanovice - 800 let
od první písemné zmínky
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názvem Lwenouiz. V klášterní držbě zůstala ves až do
zrušení kláštera v roce 1784. Vzhledem ke značné teritoriální vzdálenosti od jádra velehradských držav se
Ivanovice staly odděleným klášterním statkem. Ona
odlehlost však vedla ve středověku a v pobělohorské
době k tomu, že obec byla cysterciáky často používána jako zástava v rámci klášterního hospodaření. Město
Brno bylo nedaleko a s ním i držitelé finanční hotovosti, o kterou měl klášter zájem. A tak rezonují Ivanovice
(nejdříve Velenovice čili osada lidí Velenových, později
Vejvanovice, německy Nennowitz) v nejstarších listinách jako venkovské zázemí v zástavách pro brněnské
měšťany nebo různé církevní instituce.
Obdobně jako celé okolí Brna byly také Ivanovice poškozeny švédskými vojsky za třicetileté války. Nejdříve
v roce 1643 měli u Ivanovic nepřátelé svůj hlavní stan,
roku 1645 při obléhání města byla ves znovu značně
poničena. Poválečná obnova však přinesla nebývalou
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stabilizaci poměrů na ivanovickém zboží velehradských
cisterciáků, kteří o tento statek v té době pečovali velmi svědomitě. Již na přelomu 50. a 60. let 17. století
byla obec rychle osídlena, byť při různém dělení a přidělování usedlostí v lánové soustavě – výsledkem byl
nesystematický soubor obdělávaných usedlostí. V roce
1669 tu bylo obděláváno na 30 gruntů, z čehož byly
jeden jedenapůllánový, jeden pětičtvrtlánový, sedm
celolánových, dva třičtvrtělánové, tři půllánové a 16
čtvrtlánových. V rámci tohoto poválečného přeskupování usedlostí se tu konstituoval také svobodný dvůr
o velikosti 5/4 lánů, který od roku 1673 držel doživotně
Matouš Izidor Záblatský.
Rozvojová strategie velehradských opatů vsadila také
na osvědčený segment zemědělského hospodaření na
jižní Moravě, tedy na pěstování révy vinné. V roce 1656
rozhodl opat Johann Salix von Felbertal, aby se špatné
polohy pro obiloviny v trati Riegeläcker – severně od intravilánu – přeměnily na vinice, které by ivanovičtí poddaní obdělávali. Současně získali právo šenkovat toto
ivanovické víno. Díky rentabilitě selského vinohradnictví po třicetileté válce byly již v roce 1663 vysázeny po
svolení vrchnosti nové vinice v poloze ze Steinhübl (Kamenný vršek, později nesla pojmenování Schwedenschanzen, Švédské valy).
Rozmach Ivanovic byl spojen i s rozvojem samotného
vrchnostenského režijního hospodářství. U majeru tak
vyrostla v letech 1682-1683 „rezidence“ čili malý zámeček. Součástí nového areálu byl i pivovar a hostinec, kde se čepovalo vrchnostenské pivo a šenkovalo
velehradské víno. Tento počin ovšem narazil na odpor
města Brna, neboť velehradské aktivity byly provozovány v dosahu mílového práva a narušovaly tak městský monopol. Klášter se ale nenechal omezovat ve
své činorodosti a v roce 1700 hospodářský úředník B.
A. Schmerch nechal na konci ovocného sadu vysázet
chmelnici pro zásobování vrchnostenského pivovaru.
K produkci vína a piva pak v roce 1710 přibyla i palírna,
jejíž provoz byl podle tehdejšího zvyku svěřen židovskému nájemci.
Všechny tyto počiny nešly kupodivu na vrub poddaných, jimž bylo dokonce v roce 1711 rozšířeno šenkovní právo. Vrchnost navíc počátkem 18. století rozhodla
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uspořádat rolnické usedlosti v rámci lánové soustavy
a v roce 1714 znovu všechny vyměřila. Vzniklo zde 13
celolánových a 20 čtvrtlánových gruntů. Vedle toho zde
žilo 16 domkářů. Navíc zde byl 21. čtvrtlán, který byl
spojen s hostincem. Uvolnil se poté, co jej držitel svobodného dvora Záblatský prodal panu Otbolkovi a ten
je svěřil své dceři jako věno při sňatku s Karlem Welletzkym, od něhož klášter dvůr koupil. Zbývající celolán byl
zařazen do lánových donací.
Velehradské budování však stále pokračovalo, ještě v roce 1714 byla v obci založena kovárna. V letech
1725-1739 vykonával funkci klášterního prokurátora
v Ivanovicích pater Engelbert Herrmann, jenž nechal
postavit ohradní zeď okolo zámecké zahrady, zřídil
špitál pro chudé a nemocné poddané (tomuto počinu
předcházelo již v roce 1697 postavení „Challupe“ pro
tytéž účely) a konečně zde vybudoval také poutní kapli.
Ta sloužila svému účelu až do josefínských reforem,
v roce 1784 pak ztratila svůj status poutní kaple.
Vrchnost tedy v polovině 18. století provozovala komplex dvorové industrie, ivanovický majer měl rozlohu
165 měřic polí, 14 měřic zahrad a z luk se sklidilo 16 fůr
sena a otavy. Poddaní odváděli dvoru naprosto standardní robotu, celoláníci dvojspřežně tři dny v týdnu,
čtvrtláníci pěšky tři dny v týdnu. V době žní se robotní
zatížení zdvojnásobovala. Ivanovičtí rolníci hospodařili
okolo roku 1750 na 1179 měřicích polí, 98 měřicích luk,
66 měřicích pastvin, 21 měřicích vinic a konečně na 17
měřicích zahrad.
Po polovině 18. století dochází k proměně struktury
poddanského hospodaření v Ivanovicích. V obci zanikají do 80. let 18. století všechny vinice, šenk vína ztrácí
tedy svůj význam a Ivanovičtí tak již nereflektují svobody udělené Josefem II. vinohradníkům. Ve struktuře
ivanovického zemědělství v letech 1789-1819 zaujme
neobvyklý nárůst výnosů z luk na úkor pastvin. Vzhledem k relativně malému rozsahu zemědělské půdy
ve vsi (roku 1818 šlo o 774 jiter) řadily se Ivanovice
s hrubým ročním výnosem 6686 zlatých k obcím jižní
Moravy s podprůměrným majetkem. Z této sumy při-

KULTURA

nášelo v roce 1819 hospodaření z orné půdy 5508 zlatých, z luk 1065 zlatých, z pastvin 82 zlatých a z lesa 30
zlatých ročně. Tomuto limitovanému výnosu odpovídal
i výnos jednotlivých hospodářství. Na katastru vlastnilo
pozemek 105 majitelů, z nichž pouhých deset – nepočítáme-li vrchnostenský majer s výnosem 999 zlatých mělo hrubý výnos od 200 do 299 zlatých ročně a sedm
hospodařilo s výnosem od 100 do 199 zlatých. Ostatní
držitelé půdy pracovali s výnosy pod 100 zlatých ročně. Nepříliš bohatá byla i obec, jíž půda vynášela 153
zlatých.
Součástí Ivanovic byla i samota Královka na severozápadě katastru. Šlo o území okolo tzv. Královského
mlýna s Královskou loukou (1819 Königsmühle und Königswiese), jež nepodléhalo vrchnostenskému panství
velehradského kláštera, nýbrž příslušelo vrchnostensky
cisterciačkám starobrněnským. V roce 1819 zde nacházíme 77 držitelů pozemků, nicméně šlo jen o drobné
parcely s výnosem kolem deseti ¨zlatých ročně. Jeden
půdní komplex starobrněnské vrchnosti tu měl hrubý
roční výnos 128 zlatých. Nedaleká vzdálenost Královské louky od Brna vedla k tomu, že zde v roce 1808
Emanuel Schikaneder vybudoval amfiteátr pro zábavní
představení. Ukazovalo se, že takové polohy se stanou
zázemím infrastruktury rozrůstajícího se města a všelijaké podniky, které z různých důvodů nebylo možno pro-
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vozovat v samotném městě, naleznou své umístění na
volných plochách typu Královky.
V první polovině 19. století byly tedy Ivanovice zemědělským sídlem, byť jsou zde i první náznaky sociálních
proměn. V roce 1840 zde v 132 domech žilo 681 obyvatel v 154 domácnostech. Z nich 34 rodin bylo rolnických, 24 se věnovalo řemeslu a obchodu, dvě rodiny
obojímu. Zbývající dvě třetiny domácností se živily jako
čeleď na majeru nebo nádeníci u sedláků a v brněnských továrnách. Přes nemalou vzdálenost do města se
Ivanovice záhy staly domicilem brněnského proletariátu a jen v letech 1789-1840 se zde počet domů téměř
zdvojnásobil (ze 72 na 132).
Vedle rolníků zde žilo něco živnostníků (hostinský, osm
krejčích, sedm tkalců, šest obuvníků, dva rybáři a jeden
zedník). Na zemědělství navazovaly provozy, které bychom mohli označit jako průmyslové. Mlýn Královka byl
neveliký, o čtyřech složeních, na svrchní vodu, vrchností
pronajatý pivovar stál v roce 1840 mimo provoz. Naproti tomu palírna prosperovala a vypálila ročně 150
věder šestnáctistupňové pálenky z brambor a ječmenného sladu. Potřeba sladu jako pro palírnu, tak pro obnovený pivovar vedla k tomu, že ve druhé polovině 19.
století zde byla u velkostatku založena ještě sladovna
(ta byla v letech 1908 a 1913 elektrifikována). Průmysl v Ivanovicích profitoval z blízkosti železnice již v roce
1869 zde byla zřízena železniční zastávka. V závěru 19.
století přibyla navíc výroba kávových náhražek, přirozeně základní surovinou tu byl opět ječmen. Tato plodina
hrála tedy v životě Ivanovic důležitou roli, vzpomeňme,
že na konci 18. století je ječmen po ivanovických žádán
vrchností a zřejmě zde dosahoval velké kvality. Za první
republiky pak v obci pracovaly již tři sladovny. Nechyběla ani konzervárna mořských ryb a česká továrna na
kysané zelí.
Charakteristika posledně jmenované továrny souvisí s vývojem v 19. století a první polovině 20. století.
V době formování novodobých národů se obec profilovala jako německá. Víme, že již v 70. letech 18. století
zde bylo o bohoslužbách nutno mluvit německy, aby
lidé rozuměli. Ovšem příliv dělnictva zaměstnaného
v Brně zvyšoval počet česky hovořících osob v Ivanovicích. V roce 1880 tvořili Češi 28,8% obyvatel, kterýžto
podíl se ani pod tlakem německé usilovné národovecké agitace do první světové války již nesnížil. Německá
obecná škola tu byla postavena v roce 1872, ale české
děti chodily do nedalekých Tuřan, kam byly Ivanovice
také přifařeny.
Německý národovecký tábor se v Ivanovicích opíral
o aktivity Svazu Němců severní Moravy (Bund der Deutschen Nordmährens), který na přelomu 19. a 20. století
zřídil okresní svaz Střední Morava pro Brno a německé
obce okresu Brno-venkov. V květnu 1911 se i v Ivanovicích konalo velké výjezdní zasedání tohoto spolku. Bylo
to v době nebývalé politické angažovanosti před parlamentními volbami téhož roku. Ta však nepolevila ani
po té a již v srpnu 1911 byli němečtí rolníci brněnského
(a vyškovského) jazykového ostrova vybízeni k tomu,
aby posílali své děti do (německé) zimní hospodářské

školy v Modřicích. V racionalizaci hospodaření byla
spatřována záruka toho, že německé statky nepodlehnou české konkurenci a obec si udrží německou majoritu. Byly hledány příležitosti demonstrovat reálie, které
by vypovídaly o německé povaze vsi. V únoru 1912
tak odhalili v Ivanovicích desku při příležitosti 70. narozenin švýcarského básníka a prozaika a ivanovického
rodáka (z č.p.20) dr. JOSEFA VIKTORA WIDMANNA
(1842-1911), který zemřel v Bernu.
Nacionální rozpor ovšem v Ivanovicích nedosahoval
takové intenzity jako v okolních obcích německého
jazykového ostrova. V Ivanovicích převažovali přívrženci německé sociální demokracie a německých křesťanských socialistů, každá z těchto stran získala téměř
polovinu všech hlasů, přičemž obě v národnostních
otázkách vystupovaly umírněně. Německý nacionální tábor byl tehdy jako relevantní politická síla v obci
téměř vymazán. Politická orientace Ivanovických byla
tedy výrazně ovlivňována měnící se (a modernizující
se) sociální strukturou obce a tak se příslušnost k němectví spíše stávala věcí tradice spojené se selstvím.
Ivanovickým němcům více v tomto směru vyhovovaly
tradicionalistické a konzervativní prvky křesťansko-sociálního hnutí.
Vznik Československa znamenal v ivanovické minulosti
důležitý mezník. Obec ztratila samostatnost a stala se
součástí města Brna. Od ledna do května 1919 ustanovilo město v nyní již Brněnských Ivanovicích správní
výbor, který byl poté nahrazen místním výborem coby
orgánem městské osady. V roce 1924 byl jeho předsedou zvolen Jan Sedláček (před rokem 1918 se ovšem
podepisoval jako Johann Sedlaczek). Osada zažívala
dynamický vývoj.
Prudce přibývalo obyvatelstva, jeho počet dosáhl maxima v ivanovických dějinách. S tímto nárůstem ovšem
souvisela také proměna národnostního složení. Z přibližně čtvrtiny Čechů před první světovou válkou se po
jejím skončení stala 62,2% majorita. Německá třetinová
menšina se opírala o držitele rolnických hospodářství
a němečtí nacionálové si pochvalovali, že právě v Brněnských Ivanovicích němečtí rolníci odolávají tendenci
dělit grunty a neprodávají je do rukou Čechů. Podobná
pevná lokální opora němectví ovšem nemohla zabránit
vysídlení ivanovických Němců za brněnského pochodu
31. května a 1. června 1945.
Od druhé světové války, přes různé správní peripetie,
zakotvily Brněnské Ivanovice v městské obvodě Brno
-Tuřany, registrujeme spíše venkovskou povahu vývoje
obce.To znamená, že přibývalo obytných domů, ovšem
počet obyvatel se pozvolna snižoval, a to dokonce na
úroveň počátku 20.století.Brněnské Ivanovice s památkově chráněnými rolnickými usedlostmi na náměstí tvoří tedy jakési rustikální předměstí druhého největšího
města republiky.Tento charakter byl umocněn i vybudováním jezdeckého areálu v katastru obce v 90.letech
20.století
Zdroj Dějiny Brna 6.
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Bartolomějské hody v Holáskách v roce
2020
Bartolomějské hody v Holáskách i po roce byly rozšířeny o čtvrteční podvečerní zábavu s cimbálovou muzikou Mládí z Čejče. Důvodem bylo slavnostní předání
nového dopravního automobilu do užívání jednotky
sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky. Slavnostní
předání proběhlo za účasti starosty městské části Radomíra Vondry a místostarosty Ing. Miroslava Dorazila,
tajemníka magistrátu města Brna Ing. Olivera Pospíšila
a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Petra
Hýblera, zástupců okolních jednotek, představitele výrobce i dalších významných hostů. Během slavnostního
odpoledne požehnal novému vozidlu pan farář Luboš
Pavlů. Součástí odpoledne bylo také ocenění dlouholeté činnosti členů sboru.
Vozidlo na podvozku Iveco 4x4 dodala za 4 043 820 ko-

veškerá místa k sezení v prostoru hřiště.
Nedělní polní mše svatá, průvod a odpolední zábava
na hřišti, se uskutečnily za příjemného počasí. Krojované děti, které jsou každoročně součástí průvodu,
měli i letos samostatné vystoupení na hřišti pod májí,
společná choreografie se stárky navodila emotivní atmosféru. Stárci pro letošní hody nově nastudovali Československou besedu, předvedli i Moravskou besedu
a Skočnou. Hudební doprovod zabezpečila Mládežnická dechová hudba Bivojanka z Jedovnic.
Uspořádání hodů by se neobešlo bez podporovatelů,
bez nichž bychom hody nedokázali uspořádat, děkujeme všem za přízeň.
Poděkování patří:
Stárkům, Městské části Brno-Tuřany, VATEX EU s.r.o. – kamionová doprava, Areklama s.r.o., A1 Reklama, Restaurace FAKO, Klima Lengál – montáž a servis klimatizací,
Hraspo, spol. s r.o. – technologie pro gastronomii, Květinářství Nekolný, Elektro Pospíšil, BEG BOHEMIA, spol.
s r.o., Restaurace COLATRANSPORT, Restaurace ORLOVNA, Hospůdka pod Lipami, DOKA, s.r.o. - dopravní
značení, SPOTLESS, s.r.o., Stolařství Jambor, Autoservis
Doležel, Vinotéka Hadler, Pivnice na Sýpce, Restaurace u Honzáků, SOUDAL, Pivo do domu, ZEKOP – zemní
a výkopové práce, Petr Prokeš – Bajoo.cz, Renata Sejáková, Petr Waidhofer – práce podlahářské, Lukáš Waidhofer, Petr Waidhofer ml., rodina Hejčova.
Michal Krátký, velitel SDH Brno-Holásky

run společnost Agrotec. Na výrobě nástavby se podílela společnost Ivacar. Čtyři sta padesát tisíc korun
přispělo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS
ČR, tři sta tisíc korun pak přispěl Jihomoravský kraj, tři
sta tisíc korun uhradila MČ Brno-Tuřany a zbývající částku doplatilo Statutární město Brno.
Páteční předhodovou zábavu tradičně doprovodila
skupina Akcent. Vytvořila skvělou atmosféru, které se
návštěvníci nemohli nabažit a tancovali by až do rána.
Děkujeme všem, kteří oproti dešťovým kapkám navštívili sobotní hodovou zábavu. Možná to bylo i díky stanům, prostřednictvím kterých se nám podařilo zastřešit
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Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad
Jak jsme již informovali dříve, na jednání Zastupitelstva
města Brna dne 3. 3. 2020 byl vydán „Regulační plán
V Aleji, k.ú. Holásky“ (RP) formou opatření obecné povahy (OOP). V návaznosti na to byl tento dokument podepsán dne 10. 6. 2020 1. náměstkem primátorky města
Brna Mgr. Petrem Hladíkem a primátorkou města Brna
JUDr. Markétou Vaňkovou. Po zákonném 15denním vystavení na úřední desce byl RP publikován na „Portálu
územního plánování města Brna“ a nabyl účinnosti dne
2. 7. 2020. Viz: https://upmb.brno.cz/podrobnejsi-upd/
platna-podrobnejsi-upd/.
Lokalita U Potoka
Územní a stavební řízení na infrastrukturu v uvedené lokalitě zpomalila jednání o směnách a prodeji pozemků
se dvěma soukromými majiteli. Ta jsou nyní ve stavu,
kdy Majetkový odbor Magistrátu města Brna (MMB)
předal podklady Právnímu odboru MMB, který je po
projednání v komisi a Radě města Brna (RMB) předloží
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Zastupitelstvu města Brna (ZMB).
Odkup části pozemku prvního majitele je připraven
a bude předložen ke schválení na jednání ZMB dne
8. září 2020.
Záměr odkupu a směny části pozemku druhého majitele je složitější. Bude v září projednán v komisi a RMB
a měl by být předložen ke schválení až na říjnovém
ZMB, tj. 6. října 2020.
Holásecká jezera – revitalizace
Projektu revitalizace jezer, který je již dokončen, byl
věnován v minulém čísle Listů samostatný článek.
V současné době probíhají přípravné práce a úkony
požadované v rámci stavebního řízení.
Se zahájením revitalizace se uvažuje na rok 2021. Vzhledem k finanční náročnosti a omezeným možnostem
rozpočtu města Brna však počítáme spíše s časovým
odsunem na pozdější období.
Vladimír Skácel, Hana Dombrovská
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TJ Holásky informuje
Po předčasně ukončené saunové sezoně ovlivněné mimořádným opatřením vlády ČR znovu otevíráme saunu na „Orlovně“. Otvíráme dne 1. 10. 2020, informace
a podrobnosti najdete na našich webových stránkách
a podrobné informace vám ráda sdělí p. Struhařová na
telefonu 606 100 877.
Dále bychom vás všechny rádi pozvali na domácí utkání našich družstev stolního tenisu, především pak na
domácí utkání třetí nevyšší české soutěže, a to II. ligy.
V této soutěži se mimo jiné poměříme s družstvy, jako
je například Opava, Liberec nebo Frýdek Místek. Soutěž začínáme doma 20. 9. v 10:00 hodin s družstvem
KST Opava a další zápasy opět hrajeme doma, a to
v sobotu 17. 10. v 15:00 h a v neděli v 10:00 h s družstvem KST Nový Jičín. Nejen na tyto zápasy jste srdečně
zváni a přijďte nás podpořit.
Informace o dalších termínech najedete opět na našich
webových stránkách, popřípadě na naší vývěsce na
„Orlovně“.
Aleš Jakubec, předseda TJ Holásky z.s.

Letní turnajová sezóna 2020 na kurtech
TK Tuřany
Stejně jako každý rok i letos náš klub pořádal během
letních prázdnin oficiální turnaje Českého tenisového
svazu. Turnaje byly celkem tři, pro každou kategorii jeden – mladší žactvo, starší žactvo a dorost.
O víkendu v termínu 25. 7.–27. 7. za krásného počasí
proběhl první turnaj, a to turnaj mladšího žactva. Pořádali jsme jak kategorii mladších žáků, tak i kategorie mladších žákyň. Turnaje se měly možnost zúčastnit
děti do 12 let z celé České republiky a hrál se turnaj
ve dvouhře i ve čtyřhře. V sobotu ráno začínali kluci
a celkem se jich sešlo 27. V neděli pak začínaly mladší
žákyně a těch bylo celkem 21. V pondělí se pak dohrávalo finále kluků a semifinále holek. Na stupínky vítězů
za dvouhru mladších žáků si stoupli na 3. místo Remeš
Martin (TENIS SLOVÁCKO z.s.) a Mudra Pavel (Tenisový

klub Tesla Brno). Na 2. místě se umístil Veselý Marian
(TC Bajda Kroměříž) a celý turnaj vyhrál 1. nasazený Rybka Jan z tenisového klubu TK PRECHEZA Přerov, který se svým bratrem taktéž vyhrál celý turnaj ve čtyřhře.
Z mladších žákyň se na 3. místě umístily Balážová Ella
(TENIS SLOVÁCKO z.s). a Švecová Karolína (Start Brno),
na 2. místě 1. nasazená turnaje Králová Adriana (TC-MJ
TENIS Líšeň). Celý turnaj pak vyhrála jedna z nejmladších účastnic, 1 bodová Navrátilová Veronika z klubu
ŽLTC Brno.
O víkendu v termínu 8.–10. 8. proběhl celorepublikový turnaj staršího žactva. V sobotu se na turnaj starších
žáků sešlo celkem 26 kluků, v neděli se pak turnaje zúčastnilo 22 starších žákyň. Turnaje se mohly zúčastnit
děti do 14 let z celé České Republiky. U kluků se na 3.
místě umístili Kilian Darek (ŽLTC Brno) a Macháček David (TC BORS CLUB-STK Břeclav), na 2. místě Milar Jiří
(HTK Třebíč) a celý turnaj vyhrál Šnajdr Denis z klubu TC
Brno. U holek se na 3. místě umístily Růžičková Tereza
(TK Vyškov) a Hartingerová Sára (TK Milo Olomouc), na
2. místě se umístila naše bývalá členka Nerudová Eliška
(TC Brno), která pak vyhrála společně s Růžičkovou Terezou celý turnaj ve čtyřhře. Na 1. místě se umístila favorizovaná, nenasazená Ostravská Adéla z klubu TK Zlín.
Michaela Krchová
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Nejobsazenějším turnajem letošního roku se jednoznačně stal turnaj dorostu, kdy musel být navýšen počet účastníků z 24 na 32. Ani díky navýšení počtu hráčů
nebylo možné do turnaje přijmout všechny přihlášené
a čtyři hráči museli být odmítnuti. Turnaj se konal v termínu 28.–30. 7. , kluků byl tedy plný počet 32, holek se
přihlásilo 17. Ve velké konkurenci na semifinálové příčky dosáhli Vojta Prášek (ŽLTC Brno) a Tomáš Kratochvíl
(ITS Tennis Club). Ve finále se utkali Denis Peták (ŽLTC
Brno) a Marek Tejkal (ŽLTC Brno). Celý turnaj nakonec
ovládl o čtyři roky starší a zkušenější Marek Tejkal, který
se svým spoluhráčem Lukášem Majerem (ŽLTC Brno)
obsadil první místo i ve čtyřhře. Na 2. místě ve čtyřhře

skončili Šimon Rousek a Tomáš Kratochvíl (oba ITS Tennis Club). Mezi dívkami obsadily 3. místo Julie Svobodová (SK Jundrov Brno) a Nikola Raušová (ŽLTC Brno).
Druhé místo vybojovala Monika Ferdusová (TC Brno)
a vítězkou turnaje se poměrně překvapivě stala Zita
Matelová (ŽLTC Brno). Ve čtyřhře na 2. místě skončily
Julie Svobodová (SK Jundrov Brno) a Martina Sekaninová (ŽLTC Brno). Turnaj ovládly Monika Ferdusová (TC
Brno) a Nikola Raušová (ŽLTC Brno).
Daniela Kuchtová

Hledáme děti od 5 let do kategorie přípravek a starší děti
do žákovských družstev.

Pondělí nebo středa od 16:30 hodin
na fotbalovém hřišti, Hanácká 42
(v zimě ve sportovní hale, Měšťanská 23)

Kontakt: Lubomír Kovář, tel: 777 574 690

MVDr. Michaela Zouharová
Péče o psy, kočky, drobné savce, ptáky, plazy.
Brno—Tuřany
Holásecká 30
Tel.: (+420) 702 910 060
www.veterina-mia.cz

Ordinační doba:
Po+St 10:00—12:00 hod.
13:00—18:00 hod.
Út+Čt 19:00—21:00 hod.
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MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks,

Opravím počítač/seřídím.
P. Beller@seznam.cz, tel. 776 187 490

radiátorů aj., tapetování, zednictví,
tel. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz

Tuřanská 55, Brno-Tuřany | Tel.: 545 219 094, Mob.: 606 882 314

KADEŘNICTVÍ

Dámské: po–čt 8–19 hodin, pá 8–13 hodin
Pánské a dětské: po 13–19 hodin
čt 10–16 hodin

KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Na objednávku tel.: 605 541 837

PERMANENTÍ MAKE-UP

Na objednávku tel.: 777 086 915

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ

INZERCE

TANEČNÍ KURZY OD ŘÍJNA 2020
PONDĚLÍ
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:20
19:30 - 20:30

Tancování pro děti I. (3-4 roky)
Taneční gymnastika I. (5-8 let)
Taneční gymnastika II. (9-13 let)
Společenský tanec pro páry
- začátečníci

ÚTERÝ
16:00 - 17:00
17:00 - 18:20
18:30 - 19:30
19:45 - 20:45

Sportovní tanec pokročilí (6-12 let)
Latino show pro holly II. (8-13 let)
Latino Dance pro ženy - začátečnice
Tanec s proﬁ tanečníkem - pokročilí

STŘEDA
16:00 - 16:45
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
19:45 - 20:45

ČTVRTEK
16:00 - 17:20
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
19:00 - 20:30

Tancování pro děti I. (3-4 roky)
Tancování pro děti II. (5-6 let)
Latino Dance pro ženy - pokročilé
Tanec s proﬁ tanečníkem - pokročilí

Latino show pro holly I.
Sportovní tanec - začátečníci
Latino Dance pro dívky
Společenský tanec pro páry
- pokročilí

PÁTEK
16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
17:00 - 21:00

Sportovní tanec pokročilí (6-12 let)
Taneční trénink pro ženy
Soukromé taneční lekce
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Tuřanské hody jinak!
Letošní Císařské hody v Tuřanech proběhnou v netradičním režimu.
Kvůli omezením souvisejícím s Covidem-19 jsme se rozhodli
spolehnout se na dobré počasí a uspořádat hody venku.

Krojovaná chasa
Vás přijde tradičně v sobotu -- 17. října
pozvat na nedělní odpoledne -- 18. října
na hřiště v areálu Sokola Brno-Tuřany.
Přesné časy požehnání, průvodu a celý program
bude upřesněn na plakátech, na sociálních sítích
a také na letáčku, který přinesou krojovaní při zvaní.
Děkujeme za pochopení a věříme,
že nás přijdete podpořit v hojném počtu.
Snad nebudou do té doby ještě jiná omezení a také doufáme ,
že se vydaří počasí a můžeme se pěkně pobavit.
Za T.J.Sokol Brno-Tuřany Ivana Kolečková
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