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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poslední zasedání zastupitelstva v roce 2012 mělo
tradičně na programu, z hlediska chodu městské
části, jeden z nejvýznamnějších bodů, či dokonce bod nejvýznamnější – rozpočet na rok 2013.
Schválení rozpočtu je základní a nezbytnou podmínkou stabilního fungování každého samosprávného celku, naši městskou část nevyjímaje.
Pojďme se tedy nyní podívat na základní parametry a nejzajímavější
položky rozpočtu na rok 2013.
Na úvod se v této souvislosti zřejmě nelze vyhnout zmínce o propadu daňových příjmů města Brna jako celku, který je v základě dán kombinací dvou faktorů. V prvé řadě se jedná o všeobecně známý propad
daňových příjmů, odvíjející se od kondice naší ekonomiky. Ve druhém
případě pak jde o systém přerozdělení těchto daňových příjmů z centrálního rozpočtu státu mezi jednotlivé obce a města. Zde se změna tzv.
rozpočtového určení daní nejbolestivěji dotýká Ostravy, Plzně a právě
Brna. Cílem tohoto textu nicméně není polemizovat o správnosti a racionalitě kroku centrální vlády, jehož hlavním motivem koneckonců byl,
zřejmě nezbytný, koaliční ústupek, na kterém konkrétně naše město
bohužel tratí ve prospěch jiných obcí a měst.
Výrazný propad v příjmech města Brna se zákonitě musel projevit
i v příjmech jeho městských částí, včetně té naší. Rozdíl mezi schválenými příjmy loňského roku a příjmy, které jsou naplánovány v rámci rozpočtu na rok 2013, činí téměř 5 miliónů korun (v roce 2012 lehce přes
60 miliónů, v roce 2013 necelých 56 miliónů korun). Rozpočet byl navržen a na prosincovém zasedání zastupitelstva schválen jako schodkový,
tento schodek je však kryt pomocí volných prostředků naspořených
v předchozích letech. Při jeho sestavování jsme opět usilovali o snížení
celkového objemu tzv. běžných výdajů, byli jsme však nuceni omezit
také kapitálové výdaje. Běžné výdaje, mezi které namátkou patří takové
oblasti jako nákupy služeb, výdaje na platy, či provozní výdaje na školské budovy v naší správě, klesají o více než 2 milióny korun. Kapitálové
výdaje pak dokonce o 8 miliónů korun.
Závěrem si dovolím zmínit se o nejpodstatnějších položkách v oblasti oprav a investic. Pokračuje snaha o postupné zlepšování stavu
školských budov. V letošním roce se rekonstrukce ZTI včetně umýváren dočkají v Mateřské škole Škrétova, na řadu přijde také rekonstrukce
elektroinstalace v tělocvičně na Základní škole Horácké náměstí. Do
poměrně široké kolonky úprav veřejných prostranství spadá postupná
regenerace prostředí panelového sídliště, kdy budeme usilovat o dotaci
mj. na rekonstrukci parkoviště před bytovým domem Horácké nám. 4/5.
Významným počinem v oblasti veřejných sportovišť letos bude vybudování hřiště s umělým povrchem na Horáckém náměstí (vedle stávajícího
asfaltového hřiště na basketbal a volejbal). Z dětských hřišť se připravuje
rekonstrukce stávajícího pískoviště na Medlánecké ulici. V oblasti bytového fondu se do roku 2013 přesunula výměna oken a balkónových sestav v bytových domech Novoměstská 7–41. O průběhu prací u všech
uvedených akcích budeme v průběhu roku podrobněji informovat na
stránkách tohoto zpravodaje.
Vše nejlepší do roku 2013 přeje
Mgr. Marek Viskot
starosta městské části

Prosba rodičům
– motoristům
Moderní doba a s ní spojený shon má své přívětivější i méně příznivé stránky. K těm druhým v řadě ohledů patří i hustý dopravní ruch
a nebezpečí, jež proudy aut na silnicích přinášejí. Ušetřena nebývají
ani místa, kde se často pohybují děti, tedy nejbližší okolí základních
a mateřských škol.
Na jedno z nich narazíme i před vchodem do školy v Uprkově
ulici. Vozovka v této ulici je poměrně úzká, po několika metrech navíc
poměrně ostře zatáčí doprava k bytovým domům, což způsobuje, že
protijedoucí vozidlo uvidí řidič až na poslední chvíli. Uhnout včas z jeho
jízdní dráhy proto někdy vyžaduje dosti rychlý pohyb volantem.

Nejsložitější situace zde nastává ve všední dny před osmou hodinou
ranní, kdy rodiče přivážejí své děti do školy. Parkují ponejvíce jednou
půlí auta na chodníku, druhou na silnici, což ještě více omezuje již
tak dost skromný průjezdní profil zdejší silnice. Řidič, který míří k ulici
Vážného, nemá kam vybočit, ten, který jede proti němu, musí vjet až na
přilehlý chodník. Riziko dopravní nehody stoupá.
Je třeba říci, že na popsanou situaci pamatuje zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích. V paragrafu 27 se dočteme,
že řidič nesmí zastavit a stát na místech, kde by tím byla ohrožena
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V paragrafu 53 je
zdůrazněno, že jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích
než chodci nesmějí chodníku užívat. Jinak se samozřejmě dopouštějí
dopravního přestupku.
Vtírá se ovšem otázka, jak dopravit dítě bezpečně do školy a přitom
neporušit předpisy. Odpověď na ni je i onou prosbou, o níž se hovoří
v nadpise. V Uprkově ulici nemusí jít o zapeklitý rébus. Je totiž možno
využít menší parkoviště po pravé straně silnice hned za zmiňovanou
zatáčkou nebo odbočit doleva na plochu před druhým vchodem do
školy (někde v těchto místech se auta stejně otáčejí, neboť silnice
v Uprkově ulici je slepá). Bezpečnost malých žáků bude přitom náležitě
zajištěna.
Strážníci Městské policie Brno, kteří zde obzvláště zrána dohlížejí na
motoristy a chodce, mají ve svých povinnostech i dbát na respektování
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Od 10. února budou
proto přísněji kontrolovat dodržování zmíněného právního předpisu
i při zastavování a stání před vchodem do školy, což s sebou přináší
i hrozbu pokut těm, kdož se dopustí přestupku.
Ladislav Filipi
místostarosta
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Informace ÚMČ
Informace o kácení topolů
v ulici Družstevní

Zpráva z XVI. zasedání ZMČ
a z 37. schůze RMČ
XVI. zasedání ZMČ se konalo 20. 12. Zastupitelstvo:

•
•
•
•

•
•
•

•
•

projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2013: 21. 2., 25. 4.,
13. 6., 5. 9., 17. 10., 19. 12.,
požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí na rekonstrukci zdravotnětechnické instalace a úpravu kuchyně v MŠ Škrétova (2 200 tis. Kč)
a na rekonstrukci hřiště na Horáckém nám. (1 996 tis. Kč),
schválilo rozpočet městské části na rok 2013:
příjmy 55 862 tis. Kč,
výdaje 77 682 tis. Kč,
financování 21 820 Kč (jedná se prostředky z minulých let, které má
městská část na svých účtech),
projednalo majetkové záležitosti – prodeje nemovitostí,
nesouhlasilo se změnou využití pozemků v Měřičkově ulici v areálu
bývalých jeslí z plochy pro veřejnou vybavenost (zdravotnictví) na
tzv. čisté bydlení,
souhlasilo se změnou využití části pozemků v oblasti Dílů (naproti
bývalým kasárnám u silnice k bývalému skladu Synthesie Semtín) ze
zemědělského půdního fondu na tzv. všeobecné bydlení a nesouhlasilo se změnou využití sousedních pozemků (blíže k ulici Žilkově)
ze smíšené plochy výroby a služeb na tzv. čisté bydlení,
nenavrhlo žádné další plochy v městské části k zařazení do ploch nejvýznamnější zeleně v Brně,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

37. schůze RMČ se konala 16. 1. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za rok 2012,
schválila smlouvu o dílo na úklid společných prostor domu Renčova
5 s paní Janou Vorlovou, Hřbitovní 39, Šlapanice,
souhlasila s umístěním zařízení společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 2, Praha, umožňujícího připojení k síti elektronických komunikací,
projednala bytové záležitosti,
schválila záměr pronajmout 11 parkovacích stání v domě Renčova
5,
schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru v domě Renčova 5
s panem Jaroslavem Křenkem, Filkukova 5, Brno, k provozování prodejny tabákových výrobků, novin, časopisů, balených nápojů a potravin,
schválila mandátní smlouvu se společností DEA Energetická agentura, s. r. o., Benešova 425, Modřice, na zastupování městské části při zadávání zakázky, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu bývalého
pivovaru,
projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy nemovitostí,
požádala město Brno o dotaci na nábytek do nově budovaného oddělení MŠ Tumaňanova a na vybavení přípravny stravy v této mateřské škole, požádala též o dotaci na vybavení kuchyně MŠ Škrétova,
souhlasila odstraněním svévolně vysazených smrků u domu Kárníkova 8, zcela nevhodných k vytvoření živého plotu u tohoto domu,
a schválila jejich nahrazení vhodnými dřevinami,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ
XVII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Oznamujeme občanům a především obyvatelům ulice
Družstevní, že během měsíce února budou pokáceny vzrostlé
sloupovité topoly rostoucí podél areálu gymnázia v ulici
Družstevní. Topoly jsou situované na poměrně frekventovaném
místě v blízkosti konečné tramvaje č. 1. Důvodem ke kácení
je snížená provozní bezpečnost stromů mající příčinu v jejich
špatném zdravotním stavu. V korunách, na kmenech a kořenových nábězích se vyskytují četné defekty (rozsáhlé nezacelené
rány, trhliny, větší suché větve) představující v případě rozlomení
části koruny nebo odlomení jednotlivých větví značné riziko pro
okolí. Ke kácení topolů bylo vydáno orgánem ochrany přírody
řádné povolení. Za pokácené stromy bude v jarních měsících
provedena přiměřená náhradní výsadba.
Pavel Stránský Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Nabídka pronájmu
volných zahrádek
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu
volné zahrádky:
– zahrádku o výměře 488 m2, nad čerpací stanicí při ulici Hradecké,
přístup z ulice Kárníkovy (p. č. 3598/7 v k. ú. Řečkovice),
– zahrádku o výměře 1408 m2, za bývalými kasárnami na jižním
svahu kopce „Malá Baba“, přístup z ulice Terezy Novákové nebo
Renčovy (p. č. 3941 v k. ú. Řečkovice).
Bližší informace o lokalitách podá
Odbor správy majetku ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
paní Vrbková, dveře č. 211, tel.: 541 421 722.

Poplatek za komunální odpad
se letos zvýšil
Na základě nové vyhlášky města Brna činí letos poplatek za
komunální odpad 675 Kč. Jeho poplatníky jsou fyzické osoby
(i cizinci), které mají v Brně trvalý pobyt (nebo povolení k pobytu), všichni ostatní cizinci, kteří se na území Brna zdržují více
než 90 dní, fyzické osoby jako vlastníci bytů či rodinných domů,
ve kterých není nikdo hlášenk pobytu, a mimobrněnské fyzické
osoby jako vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, kde
není hlášen nikdo k pobytu.
Lhůta splatnosti je 31. 5. 2013, platit však lze již od ledna,
a to nejlépe převodem na účet č. 156304/5400. Variabilním
symbolem je rodné číslo poplatníka. V případě platby za nemovitost je třeba uvést navíc specifický symbol 123. Platit lze i v pokladních hodinách na pokladnách Šumavská 33 celoročně a od
března do května na Malinovského náměstí 3.
Podrobné informace o poplatku jsou dostupné na magistrátních stránkách www.brno.cz, kde je možné najít i příslušnou
brněnskou vyhlášku č. 12/2012.
S využitím podkladů z magistrátu připravil Ing. Jan Klement,
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Od února 2013 začíná 2. pololetí. Máme volná místa v kroužcích.
Nabídku najdete na www.ddmhelceletova.cz/cvcmateřídouška.
Přihlášky do kroužků na adrese: cvcmateridouska@seznam.cz.
Informace: Pospíšilová 739 283 230, Psotová 732 325 457,
Volfová 606 206 477 (klub Rákosníček).

Nabídka pro děti o jarních prázdninách:
Příměstský tábor 11.-15. 2. 2013
„Kouzelná říše her aneb Hrátky s časostrojem“
Pro děti od 6 let. Denně od 8.00 do 16.00 hodin, lze se přihlásit
i na jednotlivé dny.
Budeme cestovat časostrojem do různých časových období.
Program v CVČ i v přírodě dle stávajícího počasí.
Cena 1 200 Kč/5 dnů. 250 Kč/den.
Přihláška a informace: cvcmateridouska@seznam.cz,
Pospíšilová 739 283 230, rcaslavova@seznam.cz.
Celodenní výlet do ZOO Brno 12. 2. 2013
Sraz v 8.00 hodin na konečné tramvaje. S sebou svačinu, pití,
2x hodinovou jízdenku, podložku na psaní. Konec akce
ve 14.30 hodin na konečné tramvaje nebo mezi 15.-16. hodinou
v CVČ Mateřídouška. Cena akce 150 Kč. Možnost zastavení se na
oběd, není započítán v ceně akce. Přihlášky a informace:
Psotová 732 325 457, psotova.materidouska@seznam.cz.

Nabídka akcí:
Keramické čtvrtky, vždy od 17.00 do 18.30 hodin.
Závěsné rybičky 7. 2., Müsli miska 21. 2.
Cena 150 Kč/lekci včetně výpalu a glazování.
Přihlášky týden předem Čáslavová 77 55 99 536.
Karnevalové řádění v maskách, pátek 8. 2., 16.00–18.00 hodin
Děti se mohou těšit na karnevalovou zábavu plnou her, tancování,
soutěží a volbu krále a královny bálu.
Vhodné pro děti od 4 do 7 let.
Vstup: 80 Kč.
Dobrodružné odpoledne - Kronika rodu Spiderwicků,
pátek 1. 3., 16.30–19.30 hodin
Promítání filmu a následné plnění úkolů spojených s tematikou
filmu.
Vhodné pro děti od 6 let.
Cena: 80 Kč.

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino

Přijímáme přihlášky do kurzů na 2. pololetí.
Viz nabídka na našich www.

Pořádáme kurzy akreditované MŠMT nejen
pro pedagogické pracovníky:
1/ TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA
Inspirativní praktické semináře intenzivní práce
v keramické dílně nejen pro začátečníky.
Cyklus 4 seminářů, celkem 32 vyuč. hodin.
Cena za 1 seminář (1 den): 900 Kč.
Uzávěrka přihlášek do 15. 3. 2013.
Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace
a podrobný program u lektorky: j.podzemna@email.cz .
2/ BABY ATELIÉR – TVOŘENÍ NEJEN PRO RODIČE
S DĚTMI
Praktický seminář šikovných výtvarných nápadů, které
uplatníte při tvoření s dětmi už od 1,5 roku a využít je
můžete i v MŠ, ZŠ, výtvarných kroužcích...
Cyklus 2 seminářů, celkem 16 vyuč. hodin.
Cena za 1 seminář (1 den): 700 Kč.
Uzávěrka přihlášek do 15. 4. 2013.
Kurzy proběhnou od 5 účastníků. Bližší informace
a podrobný program u lektorky: j.podzemna@email.cz .
Srdečně zveme na jarní výtvarné dílny
V sobotu 9. 3. 2013. Od 9:30 do 12 hodin.
Program zveřejníme na www.
Cena dle výrobků 50 - 200 Kč.
Jana Podzemná

Finanční gramotnost

Zápis do mateřských škol

Projekt Finanční gramotnost (reg.č.CZ.1.07/3.1.00/37.0192)si klade
za cíl zvýšit motivaci lidí k odpovědnému přístupu ke svým financím
a v neposlední řadě také k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Projekt
je primárně zaměřen na občany ČR, kteří již vstoupili na trh práce.
Vzdělávací a poradenské aktivity jsou pro účastníky zcela bezplatné.
Projekt je realizován ve 4 krajských městech (Brně, Olomouci, Zlíně
a Jihlavě), ve kterých bude celkem odškoleno 8 odpoledních seminářů a 3 praktické workshopy. Mezi jejich témata patří například
úspory a investice, úvěry, pojištění rizika či rodinné finance a s nimi
mnohdy spojené financování bydlení. Zároveň budou na tyto témata
průběžně tvořeny virtuální kurzy, které budou prostřednictvím webového portálu projektu www.nenechsedojit.cz přístupné široké veřejnosti. Podrobné informace najdete na uvedené webové stránce. V rámci
poradenských aktivit budou mít účastníci možnost využít bezplatných
konzultací s jednotlivými lektory – odborníky na daná témata, a to
osobně či prostřednictvím online poradny, která je rovněž součástí
webového portálu projektu.

Vážení rodiče, i v letošním roce budete dělat
zápis dětí do mateřských škol elektronickou
přihláškou.
Bližší informace najdete na webové stránce:
http://zapisdoms.brno.cz/

V případě, že máte zájem o osobní poradenství, neváhejte nás
kontaktovat:
fingram@economy-rating.cz
tel. 545 211 105
V případě zájmu o účast na některém ze seminářů, registrujte se
prosím na našem webu www.nenechsedojit.cz.

Akce pro dospělé:
Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou, pátek - sobota
22.-23. 2. 2013, vždy od 9 do 17 hodin
Přihlášky na www.konecnekreslim.cz. Podrobnější informace
najdete na stránkách nebo na tel. 736 490 254. Po dobu kurzu
bude k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. S sebou přezůvky
a chuť na aktivní relaxaci a naučit se něco nového.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Šárka Syslová,
Manažerka projektu
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Dějiny peněz
na Moravě
Již řadu měsíců se na stránkách Řeči dozvídáte zásluhou kolegy
historika Mgr. Jana Jandla o zajímavostech z oblasti státních symbolů,
významných událostí, zvyků, ale i o historii papírových peněz.
Papírové peníze jsou novodobým platidlem ve srovnání s klasickými
mincemi. I ony mají svoje kouzlo, zvláště pro jejich sběratele.
Na příští měsíc únor jsme proto pro vás připravili přednášku
s besedou na téma Dějiny peněz na Moravě – moravské
mincovnictví, kterou přednese s obrazovým doprovodem
vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea
Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. S touto půvabnou mladou
dámou se znám již řadu let a o jejích schopnostech zaujmout i laika
v oboru numismatiky nemám nejmenší pochybnosti. Dozvíte se od
ní kromě jiného o mincích ražených významnými šlechtickými rody
na Moravě, o mincích ražených olomouckými biskupy a arcibiskupy
i o mincích panovníků a o činnostech moravských mincoven.
Zvu vás tedy co nejsrdečněji na uvedené setkání s dr. Grossmannovou nad moravskými mincemi, které se uskuteční ve čtvrtek
14. února v 17.30 hodin v zasedacím sále řečkovické radnice.
Uvidíte, že nebudete litovat. Vstup je jako vždy volný.
Navazujeme takto na řadu předchozích přednášek s moravskou
tématikou, jako byly přednášky o Velké Moravě, o významných
moravských stravebních památkách, o stavebním rozvoji Brna nebo
třeba o moravském vinohradnictví a vinařství .

Štědrovečerní vytrubování
Tradiční
součástí
Štědrého dne je nejenom
pro křesťany, ale i pro
stále více nevěřících lidí
půlnoční mše. Stejně
jako v mnoha dalších
kostelech bývá i v našem
chrámu sv. Vavřince.
Konala se po dlouhá
léta vždy ve dvaadvacet
hodin. Letos nastala
změna a čas začátku půlnoční byl posunut o hodinu později. V tuto
pozdní chvíli byly již Řečkovice ponořeny do klidu sváteční noci.
Krátce před třiadvacátou hodinou pronikly tichem krásné zvuky
trubky a lesního rohu, nesoucí se z chrámové věže. Návštěvníci
kostela měli možnost si vyslechnout nefalšované vytrubování koled.
Po dobu několika minut znělo nocí před půlnoční mší i po ní a dokreslilo tu pravou atmosféru Štědrého dne a Vánoc.
Protagonisty tohoto krátkého koncertu byli sourozenci Jan a Hana
Sapákovi. A že je vám, zvláště pamětníkům, toto jméno povědomé?
Aby ne, vždyť jejich dědeček, operní pěvec, byl po dlouhá léta členem
zdejšího chrámového sboru a jejich otec Pavel tento sbor v minulosti
vedl. Inu jablka nepadají daleko od stromu a hudba k této rodině
neodmyslitelně patří. Za krásné hudební vystoupení jim patří velký
dík, neboť tím přispěli k obohacení prožitku z oslavy svátků narození
Krista.

Ivan Koláčný, předseda Výboru pro národnostní menšiny
ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Jiří Prchal

Josef Cyril Schreier
Opravdu jen stěží si lze představit v České republice televizní nebo
rozhlasové vysílání v době Vánočních svátků bez uvedení České mše
vánoční od Jana Jakuba Ryby. A zrovna tak řada vánočních či novoročních koncertů nebo volba hudebního doprovodu bohoslužeb zřídka
kdy Rybovu pastýřskou mši „Hej mistře“ opomene. Populární skladba
pana učitele z Rožmitálu pod Třemšínem z roku 1796 se zcela oprávněně těší stálé oblibě.
Jak by se asi zatvářili mnozí z organizátorů vánočních koncertů nebo
ti, kteří sestavují hudební programy v médiích, kdyby byli požádáni o zařazení pastorální mše například od Jiřího Zrunka nebo Edmunda Páska
či Josefa Schreiera? A jak by reagovala převážná část posluchačů, která
tato jména nikdy pravděpodobně ani nezaslechla? A přece, v období 18.
století byli tito hudební skladatelé uznávanými osobnostmi v kulturním
prostředí Moravy, Rakous a tehdejších Horních Uher. Jejich dílo je i po
staletích umělecky výjimečné.
Josef Cyril Schreier (nebo také Schreyer) byl pokřtěn 2. ledna 1718
v chrámu svatého Havla v Dřevohosticích. Dřevohostice – městečko
v blízkosti Hostýnských vrchů – nebylo v té době bezvýznamnou obcí.
Svědčí o tom např. užívání uděleného hrdelního práva. Z památek je
dodnes zachovaná radnice z roku 1521, renesanční zámek – doklad
moravské renesance (mimo jiné sídlo Karla staršího ze Žerotína), zvonice
z roku 1579 a další.
O dětství J. Schreiera nejsou zprávy. Jeho jméno se znovu objevuje
až 13. června 1740, kdy se oženil s Annou Burešovou v Bílovicích u Uherského Hradiště. Stal se otcem dvanácti dětí a působil v Bílovicích jako
kantor a regenschori. Tedy živil se obdobně jako Jakub Ryba. Po roce
1760 záznamy o jeho působení v Bílovicích mizí. Je velmi pravděpodobné, že celá rodina se přestěhovala do Holešova, kde Josef Schreier
– v té době už uznávaný hudebník – získal místo kapelníka u majitele
holešovského panství hraběte Rottala. V pozdějších letech se objevuje
záznam o bydlišti v Modré na Slovensku. Rok a okolnosti jeho úmrtí však
neznáme.

Hudební dílo J. Schreiera je relativně rozsáhlé. Není jisté, kolik z jeho
prací je ještě ukryto v různých archivech. Například originál jeho životního díla Missa pastoralis byl objeven ve sbírce kláštera benediktinů
v Rajhradě u Brna až v roce 1983. Do té doby bylo známo kolem deseti
opisů původního znění z různých částí Moravy a západního Slovenska.
Tato mše se běžně provozovala po často velmi necitlivých úpravách od
doby svého vzniku (kolem roku 1750 – tedy asi o čtyřicet let dříve než
dílo českého kantora J. J. Ryby) až do počátku 20. století.
Missa pastoralis, pastorální mše, je opatřena texty v řečtině, latině
a tehdejší moravštině – valašském nářečí. Už touto skutečností je
naprosto výjimečná. Pokud se setkáváme s názvem „Missa pastoralis
/ in C boemica“, pak dovětek „boemica“ pochází pravděpodobně od
pořadatele benediktinské sbírky, který chtěl zdůraznit fakt, že dílo není
napsáno pouze v latině, jak bylo v době vzniku zvykem. Setkáváme
se také s označením „Moravská mše vánoční“ nebo „Čuj, Miko, čuj“
- novodobé názvy, které se v hudebních kruzích rychle rozšířily. Laická
veřejnost si však pod nimi dokáže těžko něco představit.
Z dalšího díla Josefa Schreiera jsou ceněny zpěvohry „Zlatá svoboda“
a „O vyhnané pravdě“. Jsou to díla i po dvou sto padesáti letech obsahově stále aktuální – vždyť satira společnosti, v níž se Svět spojil s Politikem aby společně umlčeli Pravdu, má v současných poměrech stále co
říci. Uvádí se také zmínka o desítce operet v hanáckém nářečí.
Nepřísluší mi rozebírat dílo J. Schreiera po odborné stránce. Na to
mají právo především odborníci a znalci jeho tvorby – např. objevitel
skladatelova díla pan profesor Jan Trojan, jeho spolupracovník pan
Mgr. Zdeněk Smiřický nebo dr. František Malý.
Morava měla vždy řadu výjimečných osobností ve všech oborech
kulturního života, nejen v hudbě. Je s podivem, že veřejnost v České
republice je s jejich tvorbou málo seznamována. Dočkáme se provedení
Moravské mše vánoční například v chrámu svatého Vavřince u nás
v Řečkovicích?
Ing. M. Trnka
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Ohlédnutí za kulturním životem v Řečkovicích
Patřím ke generaci, která žije v Řečkovicích od 70. let minulého
století. V té době se v naší dnešní městské části nekonaly téměř žádné
kulturně-společenské akce pro veřejnost, snad vyjma každoročního
plesu tzv. Sdružení rodičů a přátel školy v naší sokolovně. Za kulturním
vyžitím si člověk musel zajet nejblíže do Králova Pole, které tehdy tvořilo
spolu s Řečkovicemi a dalšími okolními menšími městskými částmi
společný správní obvod s jednou radnicí (tehdy Obvodním národním
výborem Brno V.). Velmi oblíbené byly kulturní akce v Semilassu, kde se
konaly koncerty zpěváků a hudebních skupin, a zejména potom filmová
představení ve dvou (dnes již zaniklých) kinech – Jadranu a Moravě,
která se nacházela na hlavní Palackého třídě.
Kulturní život v Řečkovicích znatelně ožil až po roce 1990, kdy
vznikla samostatná MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora s vlastní radnicí.
Tato skutečnost souvisela zejména se vznikem nových společenských
organizací, které vznikly buď zcela nově či navazovaly na svoji dřívější
existenci, násilně přerušenou komunistickým režimem. Jednalo se
např. o TJ Sokol, TJ Orel, Skauty, místní organizace nových či staronových politických stran a mnohé další. S rokem 1991 tak ožila někdejší
tradice srpnových Vavřineckých hodů, v plesové sezóně se v řečko-

vické sokolovně začala konat řada společenských plesů, pořádaných
různými organizacemi, otevřených bez omezení veřejnosti. Svoji tradici
tak získaly Farní ples, Reprezentační ples Sokola či Šibřinky, Dětský
karneval, ples zápasníků TAK HELLAS Brno, jeden čas i ples městské
části či Country bál. V rámci TJ Sokol se v 90. letech vytvořila Řečkovická
13, tvořená ochotníky a nadšenci, tvořícími neodmyslitelnou součást
Vavřineckých hodů v podobě stárků a stárek. Velkou oblibu si získaly
také každoroční Mikulášské besídky v sokolovně pro naše nejmenší,
stejně jako nastudování a kvalitní divadelní představení známých
filmových muzikálů – Kdyby tisíc klarinetů či Noc na Karlštejně, rovněž
v podání aktivistů Řečkovické 13.
Velký ohlas získaly také „Večery Franty Kocourka, pořádané v hodovém areálu v minulých letech, díky nimž naši městskou část navštívila
řada předních umělců naší populární hudební scény.
Určitým handicapem se jeví neexistence patřičného kulturního
zázemí v naší městské části (vyjma sálu sokolovny a do určité míry
i společenského sálu řečkovické radnice), kde by se dala pořádat řada
kulturních podniků, a to bez ohledu na počasí a roční období. V tomto
směru jistě můžeme závidět Královu Poli jeho Semilasso či Medlánkám
již několik let rekonstruovaný objekt bývalého hospodářského stavení
– dnešní Sýpky. Věřím, že i v Řečkovicích se podaří v nejbližších letech
k těmto účelům takto zprovoznit již několik let rekonstruovaný objekt
sýpky v areálu bývalého pivovaru.
Samostatnou kapitolou kulturního života v naší MČ jsou potom akce

pořádané již 20 let pod záštitou místní samosprávy – zastupitelstva či
komise kultury a informací. Zde je třeba ocenit zejména pravidelnou
výstavní činnost v Galerii na radnici, v rámci které vystavují svá umělecká
díla umělci různých směrů. Díky těmto výstavám se v naší městské části
mohly prezentovat desítky umělců různého zaměření (a to domácí
i zahraniční), od výtvarníků a sochařů až po filatelisty či výrobce uměleckého skla nebo nádherných tapisérií. Tyto zpravidla měsíční výstavy
bývají zahajovány pátečními podvečerními vernisážemi, již neodmyslitelně moderovanými vlídným i odborným slovem člena zastupitelstva
a předsedy komise kultury a informací dr. Ivana Koláčného. Na této
bohulibé výstavní činnosti se organizačně podílejí zejména členové
komise kultury a informací.
Své osobité kouzlo mají také historické přednášky, pořádané
výborem pro národnostní menšiny, seznamující posluchače zejména
s historickými a uměleckými památkami na Moravě. V neposlední řadě
také nelze nevzpomenout zajímavé hudební pořady v rámci cyklu
„Hudba a řeč“, organizované uměleckou agenturou Communio pro arte
v čele s Mgr. Jiřím Mottlem, představující v odlehčené formě zejména
brněnské herce a hudebníky. Zlatým hřebem těchto pořadů jsou každoroční letní koncerty různých zpěváků a hudebních skupin v hodovém
areálu, stejně tak i velikonoční a adventní koncerty v kostele sv. Vavřince.
V kulturní činnosti naše městská část nezapomíná ani na naše nejmenší
– jim jsou určena dětská představení na radnici, v hodovém areálu,
stejně jako v předvánočním čase vystoupení dětí z místních základních
a mateřských škol při rozsvěcení vánočního stromu u kostela.

V posledních letech se konají také zajímavé kulturní pořady v místním
Sboru páně Církve československé husitské. Proslulými se staly zejména
koncerty duchovní hudby a hudební pásma doprovázená laskavým
uměleckým projevem v podání koncertního kytaristy Štěpána Raka
a herce a recitátora Alfréda Strejčka.
Uvedené kulturní pořady (jejich výčet zde samozřejmě není úplný)
vypovídají o tom, že naše městská část žije v posledních 20. letech
bohatým kulturním a společenským životem, který nikterak nezaostává za jinými městskými částmi města Brna, majícími mnohdy větší
zázemí a možnosti k pořádání kulturních pořadů. Velké poděkování
a uznání v této souvislosti náleží všem pořadatelům – jednotlivcům
i organizacím, kteří se již léta starají o kulturní vyžití občanů Řečkovic
a Mokré Hory a podílejí se tak i na propagaci a šíření dobrého jména
naší městské části.
Pevně věřím, že v této bohulibé činnosti bude naše městská část
i nadále pokračovat ať již vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími
společenskými a zájmovými organizacemi.
Jan Jandl
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PLACENÁ INZERCE
UŽ 17 LET doučuji a vyučuji angličtinu a francouzštinu a nabízím Vám
svoji pomoc. Učím zájemce všech věkových kategorií. Další informace
na tel. 775 104 820 nebo e-mailové adrese: hanahajkova@centrum.cz
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka.Tel.: 776 670 520, 511 141 450
PROVÁDÍME klempířské, pokrývačské a tesař. práce. Tel.: 603 510 009
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
MASÁŽE Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23.
Klasická masáž, lávové kameny, indická antistres. masáž, Dornova
metoda. Možnost zakoupení dárkových poukazů
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

VYMĚNÍM 1+1 OB cihla, 2 podl., za 2+1 v Řečk., tel.: 723 344 818
JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWERYOGA (středa 19.30–
20.30) KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ (21.2. – 25.4.,čtvrtek 18.30–19.30),
PILATES (od 21. 2.,čtvrtek 19.30-20.30) a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle
domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková, tel.: 608 050 449, www.jogaeva.cz.
PRODÁM mezonetový byt v OV v klidné části Řečkovic 4+kk, 141m²
+ garáž, sklep, 2 terasy, výhled na Brno. Nejsem RK. Tel.: 602 507 537
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích. Platba v hotovosti.
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
HLEDÁM k pronájmu garáž v Řečkovicích, ul. Nachová a blízké okolí
- Duhová Pole. Tel. 734 673 444
ELEKTROREVIZE - byty, domy, hromosvody, průmysl.provozy, nářadí,
el. spotřebiče, kancel. technika, www.revize-sialini.cz tel.: 606 041 003
ELEKTROINSTALACE - byt. jádra, domovní a prům. instalace, opravy,
rekonstrukce, www.revize-sialini.cz tel.: 606 041 003
HLEDÁM pronájem bytu 2+kk nebo 2+1 v Řečkovicích.Tel.: 774 835 082
PRODÁM kočárek, košík, cest. postýlku po jednom dítěti.
Tel.: 605 262 407
SAMOPRODEJNÍ DĚTSKÁ BURZA ošacení, obuvi a sport. potřeb
se koná v pátek 8.3.2013 od 14:30 do 17:30 v sále býv. pivovaru
v Řečkovicích, Palac. nám. Registrace prodávajících nutná, cena 80 Kč
za prodej. místo. Tel.: 605 089 298, evaprochazka@seznam.cz

HLEDÁM byt v Řečkovicích 2 až 3+1 od majitele. Tel.: 602 558 449
Placená inzerce

POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérku,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401, www.studio-silent.cz
ŠPANĚLŠTINA: naučím/doučím. Začátečníci i pokročilí, výuka zacílená
na Vaše potřeby. Cena dohodou. Nabízím také překladatelské služby.
Kontakt: phoenicks9@centrum.cz, 723 327 313.
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828, www.studio-silent.cz
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
ÚKLIDY pravidelné i jednorázové-domácností, firem, byt. domů a dále
služby realitního makléře. Tel.: 608 517 402
KOUPÍM byt 2+1 s balkonem ve 2 nebo 3 posch. v oblasti ulic
Novoměstská, Letovická, Kunštátská nebo Boskovická event. vyměním
za jednopokojový v Kr. Poli+doplatek. Tel.: 530 321 561, 530 323 838
KOUPÍM RD nebo velký byt pro rodinné bydlení-Řečkovice, Kr. Pole,
Medlánky, Žabovřesky. Děkuji za nabídky. Tel.: 725 293 401

KOUPÍM garáž na ul. Medlánecké nebo v blízkém okolí za cenu
230-280 tis. Kč. Solidní a rychlé jednání na tel. 739 555 464 ideálně
po 18,00 hod.
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ÚNOR:
Badminton – 3. a 4. liga
BC SmartLife Řečkovice A a B
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal
Středoevropská liga žen (nová hala)
23. - 24 . 2. FINAL FOUR – BRNO (?)
(Valosun Brno, Miškolc, Arad, Trutnov)
Ženská basketbalová liga (nová hala)
30. 1. VALOSUN KP Brno : VŠ Praha 20:00 hod.
9. 2. VALOSUN KP Brno : BK IMOS Brno 16:30 hod.
aktuálně na www.valosunbrno.cz
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Futsal – 1. liga (nová hala)
1. 2. Helas Brno : Bohemians Praha 19:30 hod.
8. 2. Tango Brno : Slavia Praha 20:00 hod.
15. 2. Helas Brno : Zruč n/S 20:00 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
Nadstavbová část - aktuálně na:
www.vkkpbrno.cz
Florbal – Extraliga mužů
10. 2. Bulldogs Brno : Bohemians Praha 17:00 hod.
24. 2. Bulldogs Brno : Torpedo Havířov 17:00 hod.
Házená – Extraliga mužů
2. 2. KP Brno : Karviná 17:00 hod.
9. 2. KP Brno : Lovosice 17:00 hod.
23. 2. KP Brno : Kopřivnice 17:00 hod.
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Úspěšný rok zápasníků TAK Hellas Brno

Termínovou listinu na měsíc březen zasílejte nejpozději do 12. 2.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn,
předseda komise sportu a člen rady MČ

SPORTOVEC ROKU 2012

NOMINACE

Uzávěrka nominací na letošní ročník je 15. 2. 2013.
Vyhlášeny jsou tyto kategorie:
• jednotlivec (maximálně 3 nominace),
• trenér (1 nominace),
• funkcionář (1 nominace),
• družstvo (1 nominace).
Z došlých nominací bude komisí sportu vybráno k ocenění
cca 10 jednotlivců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev + jeden
absolutní vítěz, který se stane Sportovcem roku 2012 naší MČ.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve velkém sále naší radnice
v pátek 15. března v 15:00 hodin.
Podmínkou k nominaci je buď trvalé bydliště v MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, nebo členství v některé místní organizaci či klubu, který zde sportovní činnost provozuje.
Vaše nominace, ať už oddílové nebo osobní, zasílejte do
uvedeného data na e-mailovou adresu:
foltyn.r@volny.cz nebo stancl@reckovice.brno.cz.
R. Foltýn
předseda komise sportu

Výbornými výsledky na mistrovstvích ČR všech kategorií zakončili zápasníci TAK Hellas už 115. rok své činnosti. Ziskem 40 medailí
(18 zlatých, 12 stříbrných a 10 bronzových) opět potvrdili dlouhodobé
postavení nejlepšího volnostylařského klubu v ČR. Mimo již tradičně
úspěšné kategorie mládeže, v nichž se prosazují především absolventi
sportovních tříd zápasu a sportovní přípravky při ZŠ Horácké nám.,
podílí se na tomto počtu i skupina vrcholových sportovců a sportovkyň,
vedená trenérem Milanem Veleckým.
V juniorských a seniorských kategoriích získali tituly mistrů a mistryň
ČR Andrej Kalašnik, Adéla Hanzlíčková, Kristýna Pitrová (2x), Gurgen
Baghdasaryan, Michal Prukner, David Švéda a Lenka Martináková.
Družstvo seniorů obsadilo v I. lize 3. místo.
Vedení TAK Hellas Brno zve všechny chlapce a děvčata na klubové
tréninky každé pondělí, středu a čtvrtek od 17,00 do tělocvičny ZŠ
Horácké náměstí.
Mgr. Pavel Kučera

Zleva: Milan Velecký, David Švéda, Wiliam Gajdoš, Michal Prukner, Daniel Jandek,
Andrej Kalašnik, Alois Hanzlíček, Gurgen Baghdasaryan.
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KULTURA
Exklusivní výtvarná technika
Libora Bartoše v naší galerii
Když jsem přibližně před půl rokem zahajoval novou výstavu
nám dobře známého výtvarníka Mgr. Libora Bartoše v klášteře
Rosa Coeli v Dolních Kounicích, umínil jsem si, že vás s jeho
obrazy s duchovní tématikou, tvořenými novou výtvarnou technikou, musím za každou cenu seznámit. Uchvátila mě při prvním
zhlédnutí svojí chladnou, až mrazivou vznešeností, umocněnou
navíc geniem loci ruin středověkého kláštera premonstrátek.
Pro tvorbu obrazů použil umělec tenké, rozměrné, povrchově patinované kovolisty, na které přenášel svoje myšlenky
a vjemy, vyvěrající z hluboké niterné víry opírající se o znalosti
bible, drásáním povrchu kusem smirkového plátna. Pevná ruka
vedoucí smirek a potřebně rozložený tlak na plochu kovolistu
vytváří fantastické, zářivé stopy stříbřitých siločar na kouřově
šedivém povrchu kovu barvy elementárního titanu. Takto
dosahuje Libor Bartoš nebývale razantního účinku na diváka.
V tazích jeho ruky je zakletá síla prožitku, která dokáže učinně
oslovit citlivého pozorovatele. Za zmíněný půlrok však postoupil
Libor Bartoš dál a vyvíjí novou techniku s ještě větším účinkem
na pozorovatele. Možná se setkáme i s ní.
Jsem rád, že se mi podaří představit vám Bartošovo mimořádné dílo, které považuji za jeden z významných vrcholů jeho
umělecké dráhy. Výstava bude zahájena v pátek 22. února
v 17 hodin a bude otevřena v obvyklém režimu naší galerie:
v pracovních dnech od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12
a od 14 do 17 hodin. Výstava potrvá do neděle 3. března. Výstava
je neprodejní.
Na setkání s vámi, návštěvníky naší Galerie na radnici, nad
tvorbou Libora Bartoše, se těší
Ivan Koláčný, předseda kulturní komise RMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Trochu jiný svět

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci únoru 2013:
5. 2. v 17 hod., sál školy
6. 2. v 10 hod., sál školy
6. 2. v 18 hod., sál školy
18. 2. v 18 hod., sál školy
22. 2. v 9 -13 hod., sál školy
27. 2. v 18 hod., sál školy

Fagotový koncert
Školní kolo soutěže ve hře
na akordeon
Žákovský večer
Klavírní koncert žáků
konzervatoře
Okresní kolo soutěže ve hře
na akordeon
Žákovský večer

Srdečně zve

Jana Sapáková, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

Srdečně zveme

ŽÁKOVSKÝ VEČER
ve středu 27. února 2013 v 18.00 hodin
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

VÝSTAVA VÍN SPOJENÁ
S OCHUTNÁVKOU A PŘEHLÍDKOU VÍN
Vinaři brněnské oblasti Vás srdečně zvou na 36. jihomoravskou
regionální výstavu vín v Brně, která se uskuteční v sobotu dne
23. 2. 2013 od 9:00 do 18:00 hodin v Kongresovém centru BVV
na ulici Výstavní 1. K poslechu bude hrát cimbálová muzika.
Srdečně zvou organizátoři.
Musil M.

Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT
dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do
Poradenského centra Městské policie Brno na Křenové 4.
Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením
v každodenním životě.
Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí
lidé se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl
strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu
TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky,
bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani
představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé
pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do
pocitů nevidomých.
Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno
denně od 7:30 do 17 hodin (v pátek jen do 14:30).

V lednu oslavili své jubileum

Jaroslav BURŠÍK
Zdeňka HAVRÁNKOVÁ
Růžena MERTOVÁ
Arnošt MATAL
Jan HOMOLKA
Drahomíra KELBLOVÁ
Otto DVOŘÁK
Věra DAŠKOVÁ
Helena BRYCHTOVÁ
Milada VYKYPĚLOVÁ

94 let
92 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Pavel Šoba, MP Brno
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