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Slovo starosty
Nové sportoviště
na Horáckém náměstí
Vážení spoluobčané,
jedním z deklarovaných cílů radnice je péče o volnočasové plochy
a jejich rozvoj, ať už se jedná o dětská hřiště nebo sportoviště nejen
pro naše nejmladší. Po loňském dokončení rekonstrukce školního
hřiště v ZŠ Novoměstská se letos plánujeme pustit do vybudování
dalšího, tentokrát veřejně přístupného sportoviště, které se nachází
ve spodní části parku na Horáckém náměstí. Před budovou základní
školy se zde v současnosti nachází hřiště s asfaltovým povrchem,
které je k dispozici veřejnosti i škole v rámci výuky tělocviku. Vedle
něj se nachází plocha s mlatovým a již značně nerovným povrchem,
kterou by snad při zamhouření obou očí bylo také možno nazvat
hřištěm.

KONEČNÉ VÝSLEDKY
SČÍTÁNÍ LIDU 2011
V březnu roku 2011 proběhlo v České republice Sčítání lidu, domů
a bytů, jehož předběžné výsledky oznámil Statistický úřad v prosinci
2011. Definitivní výsledky s podrobnými údaji, vztahujícími se k jednotlivým obcím, byly zveřejněny v únoru 2013. Je na místě uvést fakt,
že odpovědi na otázky týkající se národnosti a víry byly při sčítání
dobrovolné.
Pro naši městskou část jsou jistě zajímavé například tyto údaje:
Počet obyvatel celkem: 15 486, z toho 7 381 mužů a 8 105 žen.
Vysokoškolské vzdělání má 3 522 obyvatel, 20 nemá ani dokončené
základní vzdělání.
Dětí do 14 let věku máme 2 099, dospívajících do 19 let 658, občanů
nad 80 let 660.
Ekonomicky aktivních je celkem 7 415 občanů, z toho nezaměstnaných
609.
Ekonomicky neaktivních je 7 509 obyvatel, z toho nepracujících
důchodců 4 092.
Věřících je u nás 4 429 spoluobčanů, bez náboženské víry 4 867 a 6 185
údaj nevyplnilo.
Svoji národnost neuvedlo 3 294 obyvatel naší městské části. Jinak je
národnosti české 7 484 obyvatel, národnosti moravské 3 657 obyvatel,
slovenské 168 občanů, ukrajinské 71, polské 12, německé a vietnamské
po 6, slezské 3 a romské 2 spoluobčané.
Definitivní výsledky sčítání lze vyhledat na internetu na stránkách
www.scitani.cz.
M. Trnka

Uvolnění bytu po neplatiči
Záměrem projektu, který si městská část nechala zpracovat v roce 2012, je rekonstrukce této plochy s mlatovým povrchem a její
úprava na plnohodnotné hřiště na malou kopanou s umělou trávou. Finálnímu položení sportovního povrchu bude samozřejmě
předcházet příprava území a zemní práce, včetně vybudování odvodňovacího systému pod novým hřištěm. Počítá se také s vybudováním oplocení za brankami a směrem k chodníku, aby míč při hře
končil mimo herní plochu co nejméně.
Náklady na stavbu jsou v projektové dokumentaci odhadovány na 3,5 mil. korun včetně DPH. Konečná cena, stejně jako termín
dokončení díla, vzejde z výběrového řízení, jehož výsledek a podpis
smlouvy o dílo by měla rada městské části schvalovat již na jedné ze
svých březnových schůzí.
V případě Horáckého náměstí se jedná o lokalitu, která je svou
polohou i charakterem pro vybudování takového hřiště bezesporu
vhodná. Nejedná se nicméně o jediné místo, které bychom v nadcházejících letech chtěli zkultivovat obdobným způsobem. V letošním roce předpokládáme vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na hřiště na malý fotbal a streetball mezi garážemi na
Renčově ulici, a také zahájení projekčních prací na hřiště na Mokré
Hoře v lokalitě při ulici Jandáskově ve směru na Soběšice.
Mgr. Marek Viskot
starosta městské části

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu – Novoměstská 9, byt č. 9,
4. nadzemní podlaží, velikost 2+1, celková plocha
60,1 m2
Výše dluhu - samotný dluh
56.457,- Kč
poplatek z prodlení k 28. 2. 2013
34.495,- Kč
Termín pro podání žádosti
do 29. 3. 2013
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce
nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude
při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána
na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru
ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky
novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh
vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Ing. Renáta Fornůsková
vedoucí Bytového odboru ÚMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Zpráva z 38. schůze RMČ a ze XVII. zasedání ZMČ
38. schůze RMČ se konala 6. 2. Rada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

projednala zprávu o předávání dokončených investičních akcí do
užívání,
konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkursního řízení na místa
ředitelek MŠ Kárníkova 4 a MŠ Novoměstská 1 (konkursy vyhlašuje
město Brno),
schválila odpisové plány dlouhodobého majetku základních a mateřských škol na rok 2013,
schválila smlouvu se společností KOMPAKT, spol. s r. o., Opletalova
683, Poděbrady, o umístění reklamně-informačních panelů v obecních bytových domech,
schválila smlouvu s městem Brnem o centralizovaném zadání
veřejné zakázky na nákup mobilních hlasových a datových služeb,
vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
– prosinec 2012,
projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2013,
projednala další bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídky na vybudování víceúčelového
hřiště na Horáckém nám. a seznam dodavatelů, jimž bude tato výzva
zaslána,
schválila smlouvu s SK Řečkovice o právu provést rekonstrukci stávajícího tréninkového hřiště na Horáckém nám. (jedná se vybudování
nových zpevněných ploch, venkovních rozvodů nízkého napětí a odvodnění – hřiště by mělo dostat nový povrch, tvořený umělým trávníkem, uskutečnění této akce ovšem závisí na získání státní dotace),
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje pozemků,
požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o vyznačení parkovišť v obytné zóně za Billou v Podpěrově ulici svislými dopravními
značkami,
schválila aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště Řečkovice (jedná se o VI. etapu) a podání žádosti o dotaci 3 980 000 Kč
z příslušného státního programu, tato etapa zahrnuje:

•
•
•
•

•
•

rekonstrukci chodníku od objektu Horácké nám. 12
k ul. Vl. Pittnerové,
rekonstrukci parkoviště u domu Horácké nám 4/5,
zrušení nevyužitého dětského hřiště u bytového bloku
Letovická 20-22,
zrušení dětského hřiště u domu Žitná 13, (celková hodnota prací
spadajících do této etapy činí 5 690 000 Kč, část přesahující státní
dotaci je spoluúčastí městské části),
projednala zprávy předložené jednotlivými výbory,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XVII. zasedáni ZMČ se konalo 21. 2. Zastupitelstvo:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

projednalo zprávu Městské policie Brno a Policie ČR o bezpečnostní
situaci v městské části,
projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
projednalo plnění rozpočtu městské části za rok 2012,
projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků za rok
2012,
schválilo finanční spoluúčast městské části v celkové výši 1 720 000
Kč v letech 2013 – 2014 na projektech energetických úspor u objektů
MŠ Měřičkova 46 a MŠ Škrétova 2,
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za rok 2012,
schválilo rozpočet bytového hospodářství na rok 2013, včetně plánu
velkých oprav,
projednalo majetkové záležitosti – prodeje a nabytí pozemků,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

Termíny čištění místních komunikací v roce 2013 – část č. 1
V tomto a v několika následujících číslech zpravodaje budeme postupně zveřejňovat aktuální termíny čištění komunikací v naší městské části. Jako první proběhne
koncem března vyčištění většiny místních komunikací od zimního posypu. Chodníky
budou od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března v závislosti na
aktuálním stavu počasí.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Odtahy vozidel bude během březnového čištění po zimním
posypu zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou
plochu (parkoviště) na adrese: Jihlavská 31, 625 00 Brno – Starý Lískovec (proti staré
nemocnici), tel. 547 357 384.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti,
a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník
pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Pompova 4, 617 00 Brno,
odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací v naší městské části, se obracejte na
Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.
Čištění po zimním posypu:
Část č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč.
parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově
44, VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40
a 1–19 - obslužné kom., NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5,
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA,
LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom.,
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, ŽILKOVA
40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 25. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY,
JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA vč. parkovišť,
UPRKOVA vč. parkoviště za školou, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ

- část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ
KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní
část, ÚLEHLE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku,
OVČÍRNA.
TERMÍN: 26. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA,
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA,
DOLNICE, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD
ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ
až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 27. 3.
Část č. 4
PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební
škole, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA,
TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren k Renčově, TEREZY NOVÁKOVÉ - část od
kasáren k tzv. prachárnám.
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2 x parkoviště od Podpěrovy, MEDLÁNECKÁ
22–26, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, RENČOVA 11, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od
Novoměstské, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, HORÁCKÉ NÁM. 8–9.
TERMÍN: 28. 3.
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ
23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou,
MEDLÁNECKÁ 10–14, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM.
10, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“.
TERMÍN: 29. 3.
Ing. Pavel Stránský
Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Rozšířené úřední hodiny pro podání
přiznání k dani z příjmů

CVČ Mateřídouška

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů
za rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se
odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém
z jeho územních pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené
úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady).

Nabídka akcí:

Pondělí
25. 03. 2013
8:00 – 18:00

Úterý
26. 03. 2013
8:00 – 18:00

Keramické čtvrtky pro děti i dospělé,
vždy od 17.00 h. do 18.30 h.

Sobota **
30. 03. 2013
8:00 – 12:00

Úterý
02. 04. 2013
8:00 – 18:00

Středa
27. 03. 2013
8:00 – 18:00

Čtvrtek
28. 03. 2013
8:00 – 18:00

Pátek
29. 03. 2013
8:00 – 18:00

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě a pro
ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV a Brno-venkov.

Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému
správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy
trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby.
Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění
a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz,
kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání.
V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový
poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2013, avšak plná
moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději
2. dubna 2013!
V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit.
Kompletní informace ke způsobům placení daně nalezne
veřejnost na internetových stránkách Finanční správy –
www.financnisprava.cz v sekci Placení daní.
JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305

Velikonoční tác – 7. 3.
Brouci – 21. 3.
Čarodějnice 4. 4., Šnek 18. 4.
Cena 150 Kč/lekci včetně výpalu a glazování.
Přihlášky týden předem Čáslavová 77 55 99 536.
Den pro zdraví, sobota 9. 3. od 9.00 h. do 13.30 h.
Program:
9.00 h. – 11.00 h. Přednáška s praktickým zaměřením
„Zdraví na ruce vždy po ruce“.
Svépomoc při běžných potížích metodou sujok,
Manželé Bělousovi. Cena 150 Kč
11.30 h. – 13.00 h. Přednáška s praktickými ukázkami
„Změna životního stylu začíná změnou způsobu vaření“.
Ing. Alena Mokrá, cena: 90 Kč.
Info, přihlášky: Psotová 732 325 457,
psotova.materidouska@seznam.cz.
Putování za hvězdami  - 15. 3., 14.00 h. – 18.30 h.
Hravé odpoledne pro děti od 5 let s návštěvou hvězdárny. Cena: 200 Kč. Přihlášky do 10. 3.
rcaslavova@seznam.cz, 775 599 536.

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.
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

Tradiční velikonoční dílničky, sobota 23. 3. 2013,  
9.00 h. - 12.00 h.
Program:
Pečení dobrůtek, zdobení kraslic, výroba dekorací a další
aktivity. Dostatek dílniček s rozmanitým zaměřením.
S sebou tvůrčí náladu, přezůvky, krabičku na pečivo,
2 – 4 vyfouklá vajíčka a max. 200 Kč na materiál. Možnost
výběru stanovišť. Na akci se nemusíte hlásit předem.
Výlety o velikonočních prázdninách:
Čtvrtek 28. 3. Výlet do Sloupsko-šošůvských jeskyní,
info Karin Volfová 606 206 477.
Pátek 29. 3. – Mineralogická výprava, info Psotová
732 325 457.
Nabídka letních táborů:
Nabídku letních táborů, informace, přihlášky naleznete
na našich stránkách:
http://www.ddmhelceletova.cz/materidouska/.
Hlaste se co nejdřív, rezervujte si místa v táborech včas.



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace Odboru sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole
Odbor sociálních služeb ÚMČ Brno-Královo Pole poskytuje péči občanům i dalších městských částí
Součástí odboru sociálních služeb je:
– pečovatelská služba,
– denní stacionář,
– odlehčovací služba,
– kuchyň s jídelnou pro důchodce.
Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní.
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky
zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy,
mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťuje obstarávání nákupů,
pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí, pomoc při
osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti… Stále
častěji je také poskytována pomoc při podávání jídla. Nejvíce využívanou službou je
dovážka obědů auty pečovatelské služby.
Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské
služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a.
Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14.
Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pere se zde také
prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby.
Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze
zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní
stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH je
zajišťována pedikůra a pomoc při osobní hygieně.
Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře.
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006 Sb.
a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám)
po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle
zákona č. 119/1990Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo
v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí.
Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně – Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře,
Ořešíně, Jehnicich, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově.

V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází denní stacionář a odlehčovací
služba.
Denní stacionář (Domovinka) - umožňuje rodinám, které pečují o staré občany,
svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní příslušníci
v zaměstnání.
Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim
kontakt se společenským prostředím.
Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz denního stacionáře je jen v pracovní dny.
Úhrada pobytu v denním stacionáři činí 10,- Kč / hod.
Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) - lůžkové zařízení: umožňuje
péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve
vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení, není
pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují o seniory,
pobyt těchto seniorů po dobu jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu … a to
až po dobu 3 měsíců.
Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po 24
hodin denně. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč.
Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost
občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti.
Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11.
Cena oběda je 50,- Kč a večeře 43,- Kč. V kuchyni se připravuje normální strava,
žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty nebo je možné ji
sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů.
Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve
svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým.
Chceme, aby poskytované služby byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni.
Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své
práce. Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací
na tel.: 541 42 84 11-14, 602 595 256.

Na kus řeči s JUDr. JANOU OTEVŘELOVOU
JUDr. Jana Otevřelová pracuje na úřadě naší
městské části již hodnou řádku let, přesněji řečeno od
roku 1990. Tehdy si ji mezi uchazeči vybrala samospráva jako tajemnici úřadu.
Paní doktorko, s prací na úřadě městské části
máte bohaté zkušenosti. Můžete říci, co patří mezi
Vaše hlavní povinnosti jako tajemnice?
Povinností je celá řada. Především starat se, aby
správně fungoval úřad, a koordinovat práci jeho zaměstnanců. Plnit úkoly zaměstnavatele vůči všem
pracovníkům zařazeným do úřadu naší městské části.
Zajišťovat přenesený výkon státní správy, to je především oblast stavebního úřadu, životního prostředí, matriky, řešení přestupků a některých činností sociálního odboru – především se jedná o ochranu dětí a mládeže.
Tajemník je odpovědný i za plnění úkolů na úseku samosprávy. Úřadu jsou ukládány
úkoly usneseními zastupitelstva a rady. Tajemník je za své funkce odpovědný starostovi obce.
Zažila jste počátky městských části a budování jejich úřadů ve volebním
období 1990 - 1994. Jak na tuto dobu vzpomínáte?
V komunálních volbách v listopadu 1990 byla zvolena první samospráva městské
části. Počátkem prosince jsem byla jmenována zastupitelstvem do funkce tajemnice. Bylo to období privatizací, přechodu práv ze státu na nové subjekty, kterými byly
i obce a města. Zastupitelstvo se tenkrát scházelo v agitačním středisku na ulici Žitné,
které spravoval Podnik bytového hospodářství Brno 5. Chtěli jsme vybudovat vlastní
úřad, kde bychom pro občany vykonávali samostatně veškeré služby. Získat budovu
na území městské části znamenalo podat privatizační projekt a jednat se spoustou
úřadů a orgánů, zejména s ministerstvem financí, školství a také s úřadem vlády. Po
roce a půl se nám to podařilo a začala fungovat současná radnice. Postupně jsme přebírali veškerou agendu a v současné době vykonáváme veškeré činnosti, které nám
ukládá zákon nebo Statut města Brna, tuto agendu vykováváme nejen pro občany
naší městské části, ale některé činnosti zajišťujeme i pro Ořešín, Ivanovice a Medlánky.
Jak se Vaše dnešní praxe liší od tehdejších „ pionýrských „ dob?
Doba, kdy vznikla samospráva a práva ze státu přecházela na obce a vše se přibližovalo občanovi, se pomalu mění a dochází k opětovné centralizaci, zejména v oblasti
přeneseného výkonu státní správy. Na jedné straně by to mělo vést k užší specializaci
a větší profesionalizaci úředníků, na druhé straně se tento výkon vzdaluje občanovi.

Jako tajemnice máte na starosti úřad naší městské části. Pokuste se jej
zhodnotit.
Práce úřadu je hodnocena hlavně občany, a ti sami nejlépe vědí, s čím jsou nebo
nejsou spokojeni. Zpětnou vazbou pro mě bývá např. počet stížností na naši práci. Úřad je však také sledován kontrolními orgány, ať už vlastní samosprávy nebo
zvenčí. Dosud jsme neměli žádný závažnější problém. Přesto je nutné, aby všichni
pracovníci byli motivováni ke zlepšování služeb pro občany. Musí se stále průběžně
vzdělávat, což jim jednak ukládá zákon, ale i nutnost vyznat se v množství neustále se
měnících právních předpisů a metodických pokynů.
Dlouhá léta žijete v Řečkovicích, dobře tedy tuto část města Brna znáte.
Pomáhá Vám tato zkušenost ve Vaší práci?
V Řečkovicích bydlím na sídlišti od roku 1975. Žila jsem tady s rodinou, děti zde
chodily do jeslí, mateřské a později základní školy, dcera i na zdejší gymnázium. Chodila jsem zde nakupovat, na poštu, s dětmi do zdejšího Obvodního kulturního a vzdělávacího střediska, o víkendech na výlety a procházky do okolí. Městská část se za
posledních 20 let ale velice proměnila, a já věřím, že k lepšímu. Snad jsem k tomu
přispěla se svými spolupracovníky i já. Samozřejmě mě těší, pokud se dovídám, že se
nám něco povedlo a že naše městská část patří k těm vyhledávanějším, pokud jde
o bydlení ve městě Brně. Naše možnosti jsou ale omezené a nelze všechno zajistit
tak, jak bychom si představovali.
Téměř každý, kdo zastává vedoucí funkci, přiznává, že přicházejí chvíle, kdy
by všeho nejraději nechal. Vypořádávala jste se i Vy s takovými okamžiky?
Vždy jsem svoji práci dělala ráda. Jak v době před rokem 1990, kdy jsem pracovala
jako podnikový právník, tak i nyní. Jsem v každodenním kontaktu s lidmi a pomáhám jim řešit jejich problémy. Ráda připravuji různé veřejné akce, zejména kulturního
charakteru. Jediné období, které nemám příliš v lásce, bývá čas kolem komunálních
voleb.
Paní doktorko, na svém pracovišti trávíte většinu času. Jak si od své práce
nejlépe odpočinete?
Začala jsem na úřadě pracovat v době, kdy děti byly ještě na základní škole. Nyní
mně dělají radost, zejména mě energií nabíjí mých 6 vnoučat. Nejvíce si ale odpočinu
na chalupě, kterou máme v Moravském krasu, a relaxuji ráda v našem sadu.
Vážená paní doktorko, děkuji za rozhovor a přeji dostatek úspěchů pracovních i spokojenosti v osobním životě.
S JUDr. Janou Otevřelovou rozprávěl Ladislav Filipi.
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Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu
Hustota
silničního
provozu rok od roku roste.
Odborná i laická veřejnost
se shoduje na tom, že čím
dříve se s dopravní výchovou
začne, tím lépe. Ministerstvo
dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10
let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi
do škol a populárně zábavnou formou provádějí výuku dopravní
problematiky.
Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky
3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol, včetně
ZŠ Horácké náměstí. „Bylo nám jasné, že jen několik návštěv do roka na
školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže
vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost
mezi řediteli jednotlivých škol“, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází
ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb., aby byl pro žáky
v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé

pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce
bavilo a nevnímaly je jako suchopárné citování zákona. Projekt Empík
cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy
v září, a když venku začne být nevlídno a než začne jaro, provádějí
strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou
zkoušku, a ti, co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem
dopravy ČR a MP Brno.
Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku,
kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích
jednotlivců, tříd, ale i samotných škol.
Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská
městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší, a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět
všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na
webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání.
Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/14 je možné zasílat elektronicky
od 1. 5. do 15. 6. 2013. Další informace lze získat na www.mpb.cz/
pro-mladez/dopravni-vychova, na tel.: 548 533 712 nebo 724 901 674
nebo e-mailem: dopravni.vychova@mpb.cz.
Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 11.-12. a 25.-26. ledna 2013
Přímé volby prezidenta republiky se letos konaly v České republice
poprvé. Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů. Kandidát Jan Toman
svou kandidaturu stáhl a 23. listopadu 2012 Ministerstvo vnitra (MV
ČR) oznámilo, že 11 uchazečům registraci pro nesplnění podmínek
zamítlo. Nejvyšší správní soud 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany
Bobošíkové, zrušil rozhodnutí MV ČR a nařídil mu, aby ji také zaregistrovalo. K volbě tak bylo připuštěno celkem 9 kandidátů: Jana Bobošíková,
Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana
Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman.
O vlastní volbu nového prezidenta byl mezi občany mnohem větší
zájem než o všechny předchozí, o čemž svědčí oficiální údaje o účasti
v České republice i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že v 1. kole volby,
konaném ve dnech 11. – 12. ledna 2013, nezískal z devíti kandidátů

žádný absolutní nadpoloviční počet z platných hlasů potřebných ke
zvolení, pokračovaly volby ve dnech 25. – 26. ledna 2013 2. kolem, do
nějž postoupili jen dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, a to
Miloš ZEMAN a Karel SCHWARZENBERG. Jak jsme volili v Brně a v naší
městské části, je uvedeno v následujících dvou tabulkách. Přestože
v Brně a v naší městské části zvítězil pan Karel Schwarzenberg, celkovým
vítězem při volební účasti 4 986 040 voličů ve 2. kole (59,11 % oprávněných voličů) se stal ziskem 2 717 405 hlasů (54,80 % platných hlasů) a
prezidentem České republiky na období do roku 2018 pan Miloš Zeman,
který se ujme své funkce 8. března po slavnostním slibu předneseným
před poslanci a senátory ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Tabulka č. 1. Brno-město a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora– souhrnné informace
–

Okrsky počet

Voliči v seznamu

1. kolo
2. kolo

355
355

313 376
313 294

1. kolo
2. kolo

17
17

12 079
12 002

Brno-město
Volební účast
Vydané obálky
v%
188 326
60,10
186 405
59,50

Odevzdané
obálky
188 139
186 221

Platné hlasy

% platných hlasů

187 427
185 200

99,62
99,45

8 157
8 045

99,66
99,39

Obec Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
8 190
8 100

67,80
67,49

8 185
8 094

Tabulka č. 2. Výsledky hlasování Brno-město a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Výsledky hlasování
Kandidát
P. č.
1
2
3
4
5
*6
7
8
+9

příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

+) postupující kandidát		

Brno-město
1. kolo

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
2. kolo

1. kolo

2. kolo

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

hlasy

%

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

11 093
22 006
2 813
7 445
4 382
42 327
9 965
26 769
60 627

5,91
11,74
1,50
3,97
2,33
22,58
5,31
14,28
32,34

X
X
X
X
X
85 372
X
X
99 828

X
X
X
X
X
46,09
X
X
53,90

527
877
125
321
231
1 776
354
1 206
2 740

6,46
10,75
1,53
3,93
2,83
21,77
4,33
14,78
33,59

X
X
X
X
X
3 657
X
X
4 388

X
X
X
X
X
45,45
X
X
54,54

*) zvolený kandidát
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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 104820 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
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587

ELEKTROINSTALACE, rekonstrukce koupelen, stavební práce,
veškeré řemeslné činnosti, tel.: 606 816 845, J. Skotal
INSTALACE elektronických zabezpečovacích systémů i bezdrátových.
Tel.: 605 555 575
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
PRODÁM dvojhrob v Brně-Židenicích, úhrada do roku 2014.
Cena dohodou-levně. Tel.: 608 44 32 92
PRONAJMU dlouhodobě garáž na ul. Kárníkova pod hřbitovem.
Měsíčně 1200,- Kč. Tel.: 602 76 86 13
LANOLIN na praní - 4v1 na 100%, www.ekomarket.cz,
tel.: 725 249 472, prodej a výdej Brno-Řečkovice

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

MANŽELSKÝ PÁR bez dětí, zvířat a nekuřáci hledají pronájem 2+kk
nebo 2+1 nezařízený v lokalitě Řečkovice. Bez RK. Tel.: 774 835 082

DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

DĚTSKÉ tábory - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, pro teenagery.
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

HLEDÁM Alenu Hvězdovou, bývalou spolužačku ze SEŠ v Žatci.
Prosím o kontakt, pokud ji někdo zná. Irena Zemanová, tel. 739 046 677

HLEDÁM byt v Řečkovicích 2 až 3+1 od majitele. Tel.: 602 558 449
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
VYMĚNÍM 1+1 OB cihla, 2 podl., za 2+1 v Řečk., tel.: 723 344 818
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérku,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401, www.studio-silent.cz
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!

PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
NOVĚ - na přezutí sleva až -20% + Váš věrnostní program!!!
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.
Ke každému kompletnímu přezutí sleva na servis klimatizace.
POZOR - PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY PŘEDPRODEJ LETNÍCH
PNEUMATIK SE !!!! SLEVOU AŽ 50% !!!!
Prodej kvalitních autobaterií Banner za cenu od 1.344,- vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12.30-18 hod., SO 8-12 hod.
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz
HLEDÁM zahradníka-ovocnáře, který prořeže stromy a poradí
s osazením nových. Tel.: 777 316 196
MASÁŽE Ambrož, Sibiřská 9, objednávky na tel.: 605 48 73 23

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.

ŠVADLENA otevřela šicí dílnu v objektu Měříčkova 18. Možnost oprav
oděvů, výměn zipů, zkracování, úprav na míru, šití na zakázku atd.
Více informací na www.svadlena-reckovice.cz, nebo telefonicky
na čísle 777 161 282

PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516

HLEDÁM ke koupi RD 4-5+1 v této lokalitě. Prosím pomozte, spěchá.
Děkuji. Tel.: 777 910 315

DOPRAVA NEJEN PRO SENIORY, odvoz na nákupy, k lékaři, atd.
levně, tel.: 606 816 845, J. Skotal

MUŽ V AKCI - řemesla pro váš byt, dům a zahradu. Kvalita a spolehlivost.
Kadlec, tel.: 725 421 875

Penzion pro seniory Jiřinka
Představujeme vám nové soukromé zařízení zaměřující se na péči
o seniory – Penzion pro seniory Jiřinka.
Cílem našeho zařízení je poskytovat kvalitní a profesionální péči
seniorům s vážnějším zdravotním stavem, který vyžaduje neustálou

asistenci a pomoc druhé osoby. Zároveň však nechceme být zařízením
nemocničního typu, proto disponujeme pouze nízkou lůžkovou kapacitou, která nám umožňuje co nejvíce se přiblížit rodinné a domácí
atmosféře a poskytovat všem klientům dostatečnou individuální péči.
V rámci svých služeb poskytujeme všem klientům kromě ubytování,
stravování a hygieny i mnoho služeb dalších od manikúry, holičství,
kadeřnictví, až po rehabilitaci a magnetoterapii.
Nacházíme se v menším zrekonstruovaném rodinném domku Terezy
Novákové 22 s terasou a zahradou, kde mají naši klienti k dispozici
1-4 lůžkové pokoje, vybavené moderními polohovacími postelemi,
společenskou místnost a kuchyni. Péče o klienty je prováděna kvalifikovanými pracovníky 24 hodin denně.
Další informace naleznete na www.jirinka.cz.
Eva Žaludová
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na BŘEZEN:
Upozornění - vyhlášení ankety Sportovec roku 2012
se uskuteční již v pondělí 11. 3. od 17:00 hod.
Badminton – 3. a 4. liga
BC SmartLife Řečkovice A a B
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala)
13. 3. VALOSUN KP Brno : Slovanka MB 17:30 hod.
22. 3. VALOSUN KP Brno : VŠ Praha 17:30 hod.
27. 3. VALOSUN KP Brno : VŠE Praha 17:30 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
1. 3. Tango Brno : Plzeň 20:00 hod.
6. 3. Helas Brno : Tango Brno 19:30 hod.
22. 3. Helas Brno : Slávia Praha 20:00 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
7. 3. VK KP Brno : Slávia Praha 18:00 hod.
16. 3. VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
3. 3. Bulldogs Brno : Liberec 17:00 hod.
Házená – Extraliga mužů
9. 3. KP Brno : Zubří 17:00 hod.
Termínovou listinu na měsíc duben zasílejte nejpozději
do 15. 3. na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

39. ročník ČP
v národní házené
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Oddíl národní házené 1. NH BRNO v letošním roce udělal první
krok ke splnění jednoho ze svých cílů a to získat 1. místo v 39. ročníku
Českého poháru v národní házené.
Ve čtvrtfinále, které sám organizoval dne 2. 2. 2013 v hale GITY, se
umístil bez ztráty bodu na 1. místě. Postupně porazil oddíl DRAKEN
BRNO „A“ v poměru 12 : 8; Sokol DOBRUŠKA v poměru 12 : 10; KNH
Moravská Slávia BRNO v poměru 18 : 6 a Sokol KRČÍN v poměru 15 : 8.
Naše borce dne 16. 3. 2013 v hale v Bílovci čekají semifinálové boje
za účasti následujících družstev:
1. NH BRNO, Sokol DOBRUŠKA, Sokol SVINOV a TJ STARÁ VES.
Přejeme jim hodně úspěchů v dalších utkáních a obhajobu vítězství
v 39. ročníku Českého poháru.
Ing. Dušan SESTRIENKA

Pozvánka na pietní akt k 74. výročí
okupace českých zemí nacistickým
Německem 15. března 1939
Vážení kolegové, bratři a sestry,
ve čtvrtek 14. března 2013 se od 15:00 hod. uskuteční v brněnských
Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova pietní akt
k 74. výročí rozbití ČSR a okupace českých zemí nacistickým Německem
15. března 1939.
Program:
1. Pietní akt a položení květin na nádvoří Kounicových kolejí v místech
někdejšího nacistického popraviště.
2. Projev v Pamětní síni Kounicových kolejí k výročí událostí 15. března
1939 a promítnutí krátkého historického dokumentu.
3. Beseda a diskuze přítomných účastníků pietního aktu.
Za pořádající organizace
Irena Matyášková, předsedkyně MV ČSBS v Brně

Můžete je donést do sálu
Společenského centra Pivovar
v úterý 12. a ve středu 13. března 2013
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KULTURA
VYZNÁNÍ VYSOČINĚ
Jména malířky Heleny Puchýřové
a keramičky Ladislavy Břečkové jsou
široce známá nejen v Brně a jeho okolí,
ale i za hranicemi. Řádou krásných výstav
se obě umělkyně představily i u nás
na radnici v Řečkovicích, takže hovořit
o nich by se mohlo zdát zbytečné. Není
tomu tak. Obrazy Heleny Puchýřové,
dcery zesnulého akademického malíře Bohumila Puchýře, patří ke
zlatému standardu našeho krajinářství a o jejich trvalé oblibě svědčí
fakt, že většina z nich se na výstavách rychle prodá. Malířka, původním
vzděláním vysokoškolská matematička, se malbě „vyučila“ u svého otce,
vytvořila si však svůj vlastní, dobře rozeznatelný styl realistické malby.
Ladislava Břečková doprovází většinu maleb Heleny Puchýřové již
mnoho let svými půvabnými, barevně glazovanými figurkami, tvořenými jejíma dovednýma rukama z keramické hlíny. Její dílka nás vracejí
do dětství, kdy nebyla televize a pohádky čtené nebo poslouchané
z rozhlasu byly častou náplní dlouhých zimních večerů. I v nich se však
vedle bájných bytostí vyskytovaly i postavičky vesnických muzikantů,
hospodských, řemeslníků či šizuňků. A právě ty byly inspirací pro tvorbu
paní Břečkové.
Zvláště děti dokáží půvab figurek ocenit, takže uvažujete-li o návštěvě výstavy obrazů Heleny Puchýřové a keramiky Ladislavy Břečkové
v naší Galerii na radnici, vezměte děti rozhodně s sebou. Uvidíte, že vy
dospělí, i malí návštěvníci budete nadšení. Výstava s názvem Vyznání
Vysočině bude zahájena v pátek 15. března v 17 hodin a potrvá až
do neděle 24. března 2013. Otevřena pro veřejnost bude v pracovní dny
od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Výstava
je prodejní, bude spojena s realizací veřejné sbírky.
Na setkání s našimi návštěvníky nad tvorbou obou umělkyň se těší
komise kultury a informací rady městské části.
Ivan Koláčný

Gratulace mamince Stehlíkové Františce
Moje milá, zlatá máti, co já mohu Ti dnes dáti?
K narozeninám kytičku a navždy Tě mít v srdíčku.
Hodně zdraví, boží požehnání
přeje syn Josef s Milanem

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

PĚVECKÝ KONCERT
v pátek 8. března v 17.30 h.

KONCERT UČITELŮ
ve středu 20. března v 18.00 h.

ŽÁKOVSKÝ VEČER

v úterý 26. března v 17.30 h. v sále školy
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci březnu 2013:
4. 3. v 19 hod., sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
8. 3. celodenně sál školy
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů
13. 3. v 18 hod., sál školy
Žákovský večer
14. 3. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy
Koncerty pro mateřské školy
19. 3. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy
Koncerty pro mateřské školy
20. 3. v 18 hod., sál školy
KONCERT UČITELŮ
25. 3. v 9:15 a 10:30 hod., sál školy
Koncerty pro mateřské školy
25. 3. v 19 hod., sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
27. 3. v 18 hod., sál školy
Klavírní koncert žáků konzervatoře
Srdečně zve

Jana Sapáková, ředitelka školy

HUDBA A ŘEČ
Oblíbený volnwý cyklus hudby a povídání o ní s čelnými představiteli brněnské kulturní scény, připravovaný a moderovaný předním
brněnským interpretem, houslistou Mgr. et Mgr. Jiřím Mottlem, bude
mít první letošní pokračování v úterý dne 19. března v podvečer na
řečkovické radnici.
S kým a o čem bude Jiří Mottl tentokrát hovořit a jaká hudba
bude námětem onoho večera, je ještě tajemstvím. Bližší informace
vám poskytnou informační plakátky, které budou včas a v předstihu
umístěny na obvyklých výlepových plochách stejně jako na oficiálních
tabulích MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Proto je pečlivě sledujte.
Ivan Koláčný

V lednu oslavil své jubileum

V únoru oslavili své jubileum

Rudolf ŠTĚPÁNEK

80 let

Anna KUČEROVÁ
Františka STEHLÍKOVÁ
Pavla FINTESOVÁ
Miroslav PROCHÁZKA
Ludmila TRÁVNÍČKOVÁ
Walter NOVÁK
Josef KEJÍK

95 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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