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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání zpravodaje bych chtěl informovat o dvou stavebních akcích městské
části, z nichž první je již dokončena, druhá
pak v těchto dnech zahájena.
Nejprve tedy akce s oficiálním názvem „Oprava přístupových
ploch před ZŠ Horácké náměstí“. Vstupní prostor před Základní
školou Horácké náměstí byl původní a nebyl po celou dobu existence školy podstatně opravován. Vzhledem k tomu, že budova
školy je vybudována na navážkách, došlo postupně k poklesu
podloží. Zpevněné plochy byly během několika desetiletí propadlé,
schodiště poškozena. Funkční už nebyl ani odtok srážkových vod,
což způsobovalo zatékání do budovy. Estetická hodnota vydlážděného prostranství, spousta šedi a jen minimum zeleně, byla také
adekvátní roku výstavby školní budovy. Z těchto důvodů jsme
chtěli pojmout rekonstrukci přístupových ploch před naší největší
školní budovou komplexně jak z hlediska funkčního, tak z hlediska estetického. Vedle nezbytných oprav kanalizace, chodníků
a schodišť a vybudování bezbariérového přístupu bylo tedy cílem
i zatraktivnění celého prostoru před školou prostřednictvím zvýšení
podílu zeleně. Domnívám se, že tento cíl se v průběhu letošních
prázdnin podařilo splnit a začátkem září dokončená akce (celkové
náklady 2,1 mil. korun včetně DPH) tak pozitivně umocnila celkový
dojem z prostranství před loni zregenerovanou budovou.

Druhou významnou akcí, zahájenou na konci září, je „Parkoviště
při ulici Družstevní“. Lokalita při ulici Družstevní je jednou z těch,
které trpí omezenými možnostmi parkování. Na nárůst poptávky
po parkovacích stáních jsme se snažili reagovat a v roce 2010
jsme zadali zpracování příslušné projektové dokumentace. Stavba
zahrnuje vybudování zálivů pro kolmé a podélné stání s dlážděným
povrchem a přilehlého obslužného chodníku, oboje v místě současných travních pásů. Celkem dojde k vybudování 24 oficiálních
parkovacích míst. Náklady, zahrnující též nevyhnutelné přeložky
kabelového vedení VN a NN, činí 4,6 mil. korun včetně DPH. Dílo
bude dokončeno v prosinci letošního roku.
Marek Viskot
starosta městské části

Rozpočtové určení daní
– bohatým vezmeme, chudým dáme
Tímto jánošíkovským mottem obsaženým v nadpisu by se nepochybně dal označit návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní
z pera úředníků Ministerstva financí pod vedením ministra Kalouska.
Jaké by přijetí takové novely mělo důsledky pro město Brno a Brňany?
Dovolím si tvrdit, že z hlediska kvality života v Brně jednoznačně negativní. Nejprve ale několik řádků ke smyslu samotného zákona.
Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější složku příjmů nejen státu,
ale i obcí. Pro rozpočty obcí je klíčové právě tzv. rozpočtové určení
daní. Jedná se o rozdělení výnosů z daní, kdy část daňových výnosů
z tzv. sdílených daní (daň z příjmů, DPH) putuje ze státní pokladny do
rozpočtů jednotlivých obcí. Na tomto systému je tedy do značné míry
postaveno financování samospráv. Způsob rozdělení mezi více než
šest tisíc měst a obcí je pak dán (velice zjednodušeně řečeno, neboť
určitou roli hraje například i výměra obce) počtem obyvatel konkrétní
obce či města. Je naprosto pochopitelné, že velká města, tím spíše ta
největší, jakými jsou v našich podmínkách Praha, Brno, Ostrava a Plzeň,
jsou v tomto systému preferována. Důvod? Ten je jednoduchý. Větší
územní celky poskytují (a ze svých rozpočtů tudíž hradí) významné
a nákladné služby nejen pro své obyvatele, ale právě i pro obyvatele
okolních menších obcí. „Studentské“ město Brno je toho typickým
příkladem. Z městského rozpočtu, tzn. z peněz Brňanů, je dotována
doprava, kultura, sociální péče, zdravotnictví, velká část infrastruktury
a další oblasti života nás všech. Na tom není nic špatného a je přirozené,
že tyto služby v rámci významného regionálního centra využívají i lidé,
kteří nemají trvalý pobyt zrovna v Brně, byť takových je dle odhadů
hodně přes sto tisíc.
Změny systému rozpočtového určení daní navrhované ministrem
financí Kalouskem by sice na jedné straně přidaly menším obcím, na
straně druhé však vzaly čtyřem největším městům v celkovém součtu
5 miliard korun ročně. Konkrétně Brno by přišlo o 900 miliónů korun
ročně, prakticky desetinu svého rozpočtu. Jistě lze souhlasit s názorem,
že úspory zejména v době ekonomické krize jsou správné a nezbytné.
Bohužel, zde nejde primárně o úspory. Návrhem vládní TOP 09 (s podporou hnutí Starostové a nezávislí, to je zde klíčové) se pouze berou
peníze jedné skupině obyvatel (obyvatelům velkých měst) a tyto peníze
se přesouvají ke druhé skupině obyvatel (menším městům a obcím).
Ministr Kalousek tím jednoduše vychází vstříc předsedovi svého poslaneckého klubu Petru Gazdíkovi (předseda hnutí Starostové a nezávislí).
Lze pochopit snahu menších obcí o rozvoj a lepší podmínky fungování,
nelze ale z pohledu Brňana podpořit tuto snahu na úkor vlastního
města. V této souvislosti se až absurdním může zdát přístup zastupitelů
za TOP 09 v Zastupitelstvu města Brna, kteří v rozporu se slibem, který
složili – svou funkci vykonávat v zájmu města Brna a jeho občanů - drží
vlastní stranickou linii.
Další vývoj je nepochybně třeba sledovat, snahou vedení jednotlivých velkých měst by určitě mělo být apelovat na své poslance zvolené
v rámci regionu. Prokazatelně se tak na úrovni vedení města Brna, ale
i Prahy, Ostravy a Plzně děje, nám Brňanům nyní nezbývá než jim v této
snaze přát úspěch, pokud nechceme, aby byl rozvoj Brna do budoucna
výrazně utlumen, ne-li zastaven.
Marek Viskot
starosta
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Informace ÚMČ
Zpráva z 14. a 15. schůze RMČ a ze VII. zasedání ZMČ
14. schůze RMČ se konala 24. 8. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červenec 2011,
požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění značky zakazující
stání po pravé straně Kořískovy ulice (ve směru jízdy) v úseku od ulice Vránovy
k Banskobystrické ulici,
schválila novou metodiku přidělování dotací neziskovým organizacím,
schválila zvýšení nájemného v obecních bytech tzv. I. a II. kategorie na 80 Kč za m2
a měsíc a v bytech tzv. III. kategorie na 70 Kč za m2 a měsíc,
projednala další bytové záležitosti,
vzala na vědomí uspořádání Řečkovického vinobraní dne 16. září 2011,
schválila jako nejvhodnější nabídku na zhotovení parkoviště v Družstevní ulici
nabídku společnosti COOPTEL, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,
projednala majetkové záležitosti,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

VII. zasedání ZMČ se konalo 8. 9. Zastupitelstvo:

•
•
•
•
•
•
•

projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2011,
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen 2011,
schválilo rozpočtový výhled městské části na léta 2013 – 2019,
projednalo majetkové záležitosti,
nesouhlasilo se změnou funkčního využití pozemků nad Lacinovou ulicí
v Územním plánu města Brna ze zemědělského půdního fondu na bydlení čisté,
nesouhlasilo se změnou funkčního využití pozemků u Vránova mlýna v Územním
plánu města Brna ze zemědělského půdního fondu na bydlení čisté,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

15. schůze RMČ se konala 21. 9. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala plnění rozpočtu městské části za leden – srpen 2001,
schválila snížení počtu zaměstnanců úřadu městské části z 37 na 34,
vzala na vědomí zprávu o vyúčtování letošních Vavřineckých hodů (příjmy činily
247 777 Kč a výdaje 497 559 Kč),
projednala bytové záležitosti,
schválila vypovězení mandátní smlouvy o zajištění správy bytového fundu se
společností Ager, s. r. o. (od 1. července 2012 bude tuto správu zajišťovat bytový
odbor zdejšího úřadu),
schválila jako zhotovitele, který opraví závady výtahů v bytových domech
Novoměstská 23 – 41, zjištěné revizí, firmu KONEKTA výtahy, a. s., Na Zeliskách 1,
Brno,
schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemků pod tréninkovým fotbalovým
hřištěm v Novoměstské ulici s FK Řečkovice do 31. prosince 2021,
souhlasila se zrušením vyhlášky města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické
koncepce statutárního města Brna,
souhlasila s umístěním základnové stanice mobilní telefonní sítě společnosti
Vodafone CR na výtahové šachtě bytového domu Renčova 7,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
Termín zasedání ZMČ
VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2011 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

BYTOVÝ ODBOR ÚMČ
Bytový odbor se zabývá správou bytového fondu na území městské
části Brno- Řečkovice a Mokrá Hora. Součástí správy jsou kromě bytů
i společné prostory a nebytové prostory, pokud se v domech nacházejí,
a pozemky tvořící s bytovými domy jeden celek.
Bytový odbor je umístěn v 1. poschodí úřadu městské části, dveře č.
210. Správu v současné době zajišťují čtyři pracovníci - vedoucí odboru,
technik, právník a účetní. Kontakty na pracovníky bytového odboru
jsou uvedeny na www.reckovice.cz .
Na pracovníky bytového odboru je třeba se obracet v následujících
případech:
• při výměně bytu,
• při přechodu nájmu,
• při prodloužení nájemní smlouvy,
• při ukončení nájmu,
• při žádosti o souhlas s podnájmem bytu,
• při žádosti o souhlas s umístěním sídla firmy v bytě,
• při pronájmu nebytových prostor v bytovém domě,
• při provádění stavebních úprav v bytě, včetně výměny zařizovacích
předmětů,
• při opravách a haváriích v domě,
• při vzniku pojistné události,
• při řešení dluhů na nájemném a službách,
• při uzavírání splátkového kalendáře na dlužné částky spojené s bydlením či nájmem nebytových prostor v domě,

•
•
•

při podání žádosti o byt,
při podání žádosti o sociální byt,
při žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
Po téměř dokončené privatizaci bytového fondu v městské části
bytový odbor spravuje tyto domy: Novoměstská 7 až 19, Novoměstská
23 až 41, Žitná 7, 9, 11, Sibiřská 64, T. Novákové 92, 94, 96, 98 a 100,
Palackého nám. 9, Palackého třída 172 a Böhmova 15. Celkem se jedná
o 396 bytů, dalších deset bytů v nástavbě na domě Žitná 7 bude dokončeno a předáno bytovému odboru koncem roku 2011. K privatizaci jsou
již určeny pouze domy Böhmova 15 a Palackého tř. 172, kde se celkem
nachází šest bytů.
Činnost bytového odboru se řídí těmito právními předpisy, pravidly
a kritérii:
• zákonem č. 40/1964 Sb, občanským zákoníkem, od 1. 11. 2011 novelou
č. 132/2011 Sb.,
• zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu,
• nařízením vlády č. 258/1995 Sb, kterým se provádí občanský zákoník,
• Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady ze dne 22. 6. 2010, schválenými
Zastupitelstvem města Brna,
• kritérii výběru žadatelů o byt v městské části Brno – Řečkovice a Mokrá
Hora, schválenými zastupitelstvem městské části.
Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí bytového oboru

Přidělování dotací neziskovým organizacím pro rok 2012
Žádost o dotaci je možné podat vždy do 30. 11. předchozího roku
na sekretariát ÚMČ. Žádosti podané po tomto datu lze projednat jen ve
výjimečných a odůvodněných případech. Žádost musí být zpracována
dle formuláře Žádost o poskytnutí dotace. Žadatelé, kteří v předchozích letech obdrželi dotaci z rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora, přiloží čestné prohlášení o tom, že u nich nedošlo ke změnám
skutečností či údajů, které již doložili v předchozích žádostech. Došlo-li
však k takovým změnám, jsou žadatelé povinni doložit tyto změny
novými dokumenty. Dále žadatelé předloží prohlášení o bezdlužnosti
a čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis).
Uvedené formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách www.
reckovice.brno.cz.

Na přiznání dotace není právní nárok, důvody neposkytnutí se
nesdělují, žádosti vč. příloh se nevracejí. Žadatelem o dotaci nemůže
být právnická osoba, která má nevypořádané závazky vůči MČ nebo
statutárnímu městu Brnu, přičemž nevypořádaným závazkem se rozumí
také nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování dotace za předchozí
období.
Nová interní metodika byla schválena 14. schůzí Rady městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 24. 8. 2011 a nahrazuje interní
metodiku pro přidělování dotací neziskovým organizacím v MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, schválenou 2. schůzí RMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, konanou dne 8. 12. 2010.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Tradice, o které se tolik neví
Když se v Řečkovicích a na Mokré Hoře řekne slovo tradice nebo
tradiční, každý si vybaví zejména Vavřinecké hody, u jejichž znovuobnovení stála v roce 1990 zdejší katolická farnost a o rok později místní
lidovci, když uspořádali tzv. Vavřinecké odpoledne. Od roku 1992 to už
potom byly oficiálně hody v té podobě, jak je známe dnes.
Máme zde však i jiné tradice, o kterých se ví méně. Jednou z nich
jsou pravidelné farní zájezdy. Jejich počátek sahá až do r. 1968, do doby
tzv. pražského jara. V době uvolnění tvrdých poměrů v socialistickém
Československu přišel tehdejší člen řečkovické ČSL (dnes KDU-ČSL)
Dr. Eugen Morbacher s myšlenkou pořádat pro farnost vlastivědné
výlety. Byl to nejenom vzdělaný právník, ale také hluboce věřící člověk
a významný nositel kultury a tradic. A jelikož se chtěl o své poznatky
a vědomosti dělit i s ostatními, ujal se této činnosti. Asi ani sám netušil,
že to bude na dlouhých 25 let. Kde byl cíl historicky prvního zájezdu,
se už dnes neví a ani to není podstatné. Důležité je, že se z toho stala
tradice. Je ještě potřeba zmínit se o souvislosti farnosti s lidovou stranou.
V těchto dobách to neměly ani jedna jednoduché. Církev byla víceméně
pronásledována, strana lidová pouze jaksi „trpěna“. Mnoho jejích členů,
kteří byli zároveň také farníky, pociťovalo příslušnost k ní na vlastní kůži
na pracovištích nebo ve školách. Přes to všechno těžké se podařilo
zájezdy Dr. Morbacherovi vybojovat a pod hlavičkou ČSL se jich mohli
farníci účastnit.
A tak se začalo jezdit. Návštěvy poutních míst, hradů, zámků a jiných
kulturních pamětihodností střídaly výlety do přírody, zvláště pak do hor.
A jako u správných Moravanů nechyběly ani exkurze do vinných sklepů.
Za všechna ta léta byly procestovány křížem krážem nejen Čechy a Morava, ale vyjíždělo se i dále – na Slovensko, do Polska, Maďarska a po roce
1989 také Rakouska či Německa.
Není možné spočítat, kolikrát za ta léta odjížděl plný zájezdový
autobus od řečkovického kostela vstříc dalším cílům. Jedno je však jisté
– vždy se lidé vraceli šťastni a obohaceni o nové poznatky. Dr. Morbacher
jako výborný znalec historie nerespektoval často školní „socialistický“

„Poprvé do školy - poprvé do knihovny“
I letos na začátku školního roku oslovuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny
prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem „Poprvé
do školy - poprvé do knihovny“. Slavnostní
vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit
se slavnostním vstupem do knihovny. Formou
zábavných pořadů, divadelních vystoupení,
výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce
vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke
knihám a čtení.
A co pro ně připravila v letošním roce?
• V období od 1. září do 9. října 2011 mohou prvňáčci využít možnosti
zaregistrovat se do knihovny zdarma.
• Soutěž „Kam chodí táta a máma do práce?“ určenou pro čtenáře KJM
ve věku od 6 do 10 let. Soutěž trvá od 1. září do 23. října 2011. Soutěžní
listy najdete ve všech provozech KJM.
• Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny
na pobočce KJM v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
Kolaříkova 3 ve čtvrtek 6. října 2011.
Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala
Haška, primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA, a za
podpory městských částí, ve kterých se koná slavnostní pasování.

Mgr. Edita Vališová

MO KDU-ČSL Řečkovice a Mokrá Hora a strana MORAVANÉ
zvou srdečně spoluobčany na pietní shromáždění
u příležitosti státního svátku vzniku samostatného
československého státu v pátek 28. října 2011 od 9:30 hodin
do parku na Palackého náměstí v Řečkovicích (před kostelem).
Jiří Prchal

výklad dějin a nebál se lidem říkat pravdu. Proto docházelo třeba i k takovým situacím, kdy např. po prohlídce zámku shromáždil své „ovečky“
kolem sebe a prohlásil: „A teď vám řeknu, co ta paní pokazila“. Nevšiml
si toho, že dotčená průvodkyně stála za ním. K její obhajobě však nutno
říci, že se neurazila, ale naopak si vyslechla i s ostatními objektivní
dějiny bez „ideologické úpravy“. Kromě Dr. Morbachera se na organizaci
podílela i jeho manželka a další obětaví lidé, z nichž bychom mohli
jmenovat např. pana Jana Saňku, který vždy svými vtipnými poznámkami a komentáři rozveseloval mladé i staré osazenstvo. Nikdo z těchto
jmenovaných již dnes není bohužel mezi námi.
Když na začátku 90. let již Dr. Morbacherovi jeho pokročilý věk
a zhoršující se zdraví nedovolovaly dále v této práci pokračovat, bylo
nutné najít někoho, kdo by po něm převzal pomyslnou štafetu. Několik
úspěšných zájezdů (např. mezi Lužické Srby) zorganizovali také Václav
Štaud a Marie Škovierová, ale nemohli se těmto aktivitám věnovat pravidelně. Naštěstí se brzy našel mladý, energický nástupce Pavel Olbrich.
Sám jako dlouholetý zájezdový účastník leccos odkoukal a tak se směle
pustil do díla. Tradice farních zájezdů tak pokračovala dále. Dnes je organizují pro farnost společně s Pavlem Olbrichem ještě manželé Zbyněk
a Monika Matalovi. Díky této trojici máme i nadále možnost poznávat
další zajímavá místa. Organizování každého zájezdu, zvláště když jde
třeba o třídenní, je velmi náročné a doprovází ho množství vyřizování
a starostí. Proto jsme jim za jejich službu moc vděční a potlesk autobusu
na závěr každého výletu je toho důkazem.
Nyní, s přicházejícím podzimem, se chystá každoroční pravidelná
dvoudenní návštěva jižní Moravy, spojená se sobotní večerní zastávkou
a degustaci vín ve vybraném sklípku. O programu farních zájezdů a akcí
pravidelně informují internetové stránky www.kduprobrno.cz/reckovice,
dále http://rozen.webnode.cz/farnost/, případně vývěska naproti řečkovickému kostelu. Už nyní se máme nač těšit a srdečně zveme i vás.
Jiří Prchal
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Jak na školu aneb rodiče, škola
a spolupracující partneři
Během druhé poloviny října uspořádá Školní poradenské pracoviště
v rámci projektu Otevřené školy pro rodiče a veřejnost besedy s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, odboru sociální péče
o dítě a policie. Besedy proběhnou v odpoledních hodinách v budově
školy. Je možné zúčastnit se dvou vybraných akcí (každá dílna se koná
dvakrát).
V dílně č.1 seznámí etopedka Mgr. Martina Sklenářová (PPP Brno)
rodiče se styly učení u dětí s SPU a syndromem ADHD.
V dílně č. 2 se bude speciální pedagožka Mgr. Martina Valecká (PPP
Hlinky) věnovat specifickým poruchám učení.
OSPOD a Policie ČR zajistí dílnu č. 3 s námětem Jak pomáhá OSPOD
a policie při prevenci a řešení výchovných problémů.
Se školním psychologem Mgr. Martinem Hofmanem se můžete
setkat v dílně č. 4 nad tématem Co dělá školní psycholog & období
dětství a dospívání očima psychologa.
Termín setkání bude upřesněn na webových stránkách školy: www.
zshoracke.org. Srdečně zveme všechny zájemce.
Mgr. Alena Khazalová, ZŠ Brno, Horácké náměstí 13

Kalendárium

významných osobností a událostí měsíc

ŘÍJEN

1. 10. 1895 Otevření obchodní akademie v Brně
1. 10. 1852 Založení První moravské spořitelny v Brně
1. 10. 1874 Zahájení první samostatné české divadelní sezony v Besedním domě
1. 10. 1941 Popravy v prvním stanném právu v Brně
2. 10. 1965 Slavnostní otevření Janáčkova divadla
* 3. 10. 1901 František Halas - básník; překladatel
+ 4. 10. 1749 Smrt barona Franze von Trencka ve vězení na Špilberku
+ 6. 10. 1960 Karel Absolon - speleolog, archeolog
7. 10. 1486 První tištěná kniha v Brně
+ 7. 10. 1902 Karel Wittek - první ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně
* 9. 10. 1929 Vladimír Menšík - herec, konferenciér, vypravěč a bavič
+ 9. 10. 1971 Bruno Valoušek - pedagog přírodních věd, zakladatel brněnské ZOO
+ 9. 10. 1636 Karel starší ze Žerotína - významný politik evropského formátu
+ 10. 10. 1946 Jiří Baborovský - profesor fyzikální chemie na české technice v Brně (1912–1946),
rektor české techniky
+ 14. 10. 1913 Václav Robert Kounic - politik, mecenáš brněnských vysokoškoláků
* 14. 10. 1861 Alois Mrštík - spisovatel, dramatik a publicista
16. 10. 1899 Položení základního kamene k budově C. k. německé vysoké škole technické
v Údolní ulici
17. 10. 1949 Zavedení autobusové dopravy z Řečkovic do Ořešína
+ 17. 10. 1904 Ctibor Helcelet - zakladatel brněnského Sokola
+ 21. 10. 1948 Jaroslav Stopka - jeden z nejproslulejších brněnských českých restauratérů první
poloviny 20. století
* 23. 10. 1923 Jaroslav Fiala - sportovec - atlet, nejlepší brněnský maratonec na přelomu 40. a 50.
let 20. století, mistr ČSR v maratonu 1949, čs. rekordman v běhu na 30 km 1:50:25 hod.
a 35 km 2:11:05 hod. a v běhu na 2 hodiny 32 416,4 m (Brno 7.11.1951)
+ 27. 10. 1949 František Halas - básník; překladatel
+ 27. 10. 1942 Jan Uher - pedagog, psycholog, sociolog, profesor FF MU v Brně, předseda České obce
sokolské
+ 29. 10. 1988 Nataša Gollová - divadelní a filmová herečka
+ 30. 10. 2009 Josef Karlík - divadelní a filmový herec, pedagog
Ivan Mašek, šéfredaktor
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/

II. ročník vláčku Topíku ještě úspěšnější
V jednom z posledních dní letošních prázdnin,
v úterý 30. 8. 2011 odpoledne, se na Horáckém
náměstí u dětského hřiště děti opět snažily namalovat
co nejdelší vláček. I tentokrát se pořadatelé z řad
místní organizace TOP 09 setkali s velkým zájmem,
neboť nejenže byl tentokrát překonán počet vagonků
z předchozího ročníku, v konečném součtu 69, ale
byla překonána i délka o celých 29 m. Vláček Topík
2011 tedy celkem měřil 70 m. Za pěkný výsledek
a příjemnou atmosféru celé akce chci poděkovat
nejen organizátorům, ale také všem, kteří se zúčastnili. Tvůrčí dovednost
našich nejmenších je pro nás velkým povzbuzením pro uspořádání dalšího
ročníku.
Mgr. Dita Pivoňková

Štěpán Rak a Alfred Strejček
– CESTY NADĚJE
„Vivat Comenius, Vánoční rozjímání,
Vivat Carolus Quartus, Amen, pravím ti“jsou názvy pořadů, které bylo možno prožít
ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích v podání
světového virtuosa ve hře na koncertní
kytaru pana prof. Štěpána Raka a mistra
přednesu a slova pana Alfreda Strejčka.
Mnohým se bude zdát, že je pojem
„prožít“ nadnesený. Ale ten, kdo mohl být
svědkem mistrovského umění těchto pánů,
mi dá jistě za pravdu, že jejich společné
umění tak člověka hluboce uchvacuje, že
termín „prožít“ je asi nejvýstižnější pro chvíle
setkání s mistrovstvím obou umělců.
Těší mě, že jsme s oběma pány založili malou tradici jejich pořadů
v Řečkovicích, kam se pro výborné publikum velmi rádi vrací.
Jsem proto velmi rád, že po obtížném hledání volného termínu
mohu všechny pozvat na jejich pořad Cesty naděje, který bude uveden
ve Sboru Páně na Vážného ulici č. 6 ve středu dne 19. října 2011
v 19:00 hodin.
Cesty naděje je pořad čtrnácti zastavení na cestách naděje pro
připomenutí, že víra i láska může hory přenášet a že nikdy není vše
ztraceno, byť se nám to tak již jeví.
Pořad napsal a sestavil Alfred Strejček a hudební kompozici
složil Štěpán Rak. Pořad se nechává inspirovat myšlenkami nejen
z Bible, ale i myšlenkami takových postav, jako byli Sakja-Pandita,
sv. Pavel, sv. František z Assisi, sv. František Saleský, Ch. Rozenkreutz,
R. Kipling, A. Schweitzer, Ch. Džibrán, A. Saint-Exupery,
J. Vrchlický, J. Foglar, Osho, J. Urbanová, J. Veselý.
Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel.: 776 032 149
nebo e-mailem: vem@seznam.cz. Vstupné je dobrovolné, doporučená výše činí 80,- Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu
Centra křesťanské kultury.
Po uvedení pořadu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou
umělců.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH
o. s. Verbum et musica
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Existuje šikana v dobrých školách?
Fenomén zvaný šikana přitahuje pozornost učitelů, rodičů, médií
i dětí samotných. Mnohdy vzbuzuje emoce a s nimi někdy i rychlé soudy.
Nedávno jsem se s jedním takovým setkal: pokud je prý v naší škole šikana,
nejsme přece dobrá škola. Otevřeně říkám, že tento pohled ve mně vyvolal
lítost. A troufám si říci, že stejně tak i v ostatních mých kolegyních a kolezích,
kteří dennodenně usilují svou prací o to, aby v naší škole bylo bezpečno
a vztahy mezi dětmi byly co nejlepší.
Rozumím i obavám rodičů. Potřeba chránit své děti je jedna z nejmocnějších sil, která v nás lidech existuje. Pojďme tedy tyto obavy vzít vážně.
I proto jsem se rozhodl, jako školní psycholog, napsat rodičům a veřejnosti
tento článek.
Šikana je nemocí kolektivu. Z podstaty věci se může vyskytnout v každé
třídě. Protože v každé třídě se najde dítě, které je jiné, stranou kolektivu, agresivní či frustrované. Přiznejme si také otevřeně, že vztahy ve škole neodráží
nic jiného než svět dospělých.
Jak tedy poznat dobrou školu od školy, která může být pro dítě z hlediska šikany nebezpečná? Jsem přesvědčen, že dobrá škola především nezavírá oči před tím, co je nepopulární, tíživé, nepříjemné. Pro dobrou školu je
bezpečí a spravedlnost větší hodnotou než „dobrá pověst“ reprezentovaná
ne nerozšířeným názorem „co by si jen o nás pomysleli, kdybychom tu měli
šikanu, ještě by sem nedali své dítě“. A tak řada škol opravdu šikanu „nemá“.
Dobrá škola také hodně investuje do prevence a systematicky pracuje na
ošetření tříd, kde se ubližování mezi dětmi objevilo.
Co s tím děláme v naší škole? Alfou a omegou je prevence. Naše třídy
každý týden absolvují tzv. komunitní kruh na prvním stupni a třídnickou
hodinu zvanou „Pelíšky“ na stupni druhém. Dávají prostor vztahům mezi
dětmi, učení se spolupráci a toleranci, řešení aktuálních radostí i strastí.
Myslím, že již to je velký nadstandard a důkaz, že toto téma bereme opravdu
vážně.
I tak se však jednou za čas potíže objeví. Děti testují a překračují hranice
jaksi přirozeně – ze své podstaty. Je to jejich „vývojový úkol“. Experimentují
s tím, jací jsou a jací by mohli být. Úkolem prostředí (v našem případě školy,
doma pak rodiny) je zase děti vrátit do správných mantinelů. Dávat jim
limity, ukazovat, co je přijatelné a správné a co není.
Pokud tedy nastane problém, místo zametání pod koberec se vždy
na událost i vztahy mezi dětmi podrobněji zaměří tým našeho školní
poradenského pracoviště: výchovné poradkyně, metodičky prevence a já
jako školní psycholog. Děti, které hranice překročily, jsou pak přiměřeně
kázeňsky potrestány. Co je však důležitější – s oběťmi, agresory i třídou dále
a návazně pracujeme. Poskytujeme jim podporu pro náhled na své chování,
ve spolupráci s třídními učiteli cíleně pracujeme na zlepšení vztahů ve třídě.
Samozřejmě děti mohou využít konzultace se školním psychologem.
Děláme také další akce: v rámci filmového klubu jsme např. zhlédli
surový film „Klass“ (Zkažená mládež), poskytující drsné svědectví o šikaně
z prostředí jedné estonské školy. O filmu jsme pak u čaje následně diskutovali, hledali okamžiky, kde se ještě dalo něco změnit. Minulý školní rok jsme
realizovali celoškolní projekt zaměřený na prohlubování respektu a tole-
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pobočka

CVČ Domino

Kořískova 16, Brno-Řečkovice

www.ddmhelceletova.cz/domino
Kontakt: Mgr. Jana Podzemná, 608 644 313, dominocvc@gmail.com

Nabízíme volná místa v kroužcích:

KERAMIKA pro školáky, VÝTVARNÝ ATELIÉR s keramikou pro školáky.
DÍVČÍ KLUB- textil, šperk, dekorace, doplňky, FLÉTNA pro děti.
VÝTVARNÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ - večerní i dopolední lekce.
Podrobnější informace na našich www.

Srdečně zveme veřejnost na tyto akce:

KERAMIKA na dané téma každou 2. středu v měsíci: (18:00 - 20:00 hodin):
– 12. 10. 2011 KERAMICKÝ ADVENTNÍ VĚNEC,
– 9. 11. 2011 AROMA LAMPA.
Výroba SCRAPBOOKOVÉHO FOTOALBA - 22.10.2011 v sobotu,
(9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hodin)
VÝSTAVA A BURZA ŠITÉ HOBBY TVORBY S VÝTVARNÝMI DÍLNAMI
PRO DĚTI – 19. 11. 2011 v sobotu, (10:00 - 16:00 hodin).
Akce se bude konat v CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.
Na akce se hlaste prosím min. 3 dny před začátkem na výše uvedeném
kontaktu, kde obdržíte také detailnější informace.

rance. Učitelé absolvovali dlouhodobý kurz Respektovat a být respektován.
Jako školní psycholog jsem podnikl třídenní výjezdový pobyt s etopedickou
skupinou, tedy s dětmi, které mají nějaké potíže ve svém chování. Také pro
děti na druhé straně – které si příliš nevěří či jsou již stranou kolektivu – jsem
připravil několik seberozvojový
ch pátečních odpolední, zaměřených na zlepšování komunikačních
dovedností, asertivitu a zdravé sebevědomí. Jsme připraveni výsledky
každého šetření konzultovat s rodiči a spolupracovat s nimi (např. i při
společných konzultacích s třídním učitelem) na změně chování jejich
dítěte.
Děláme toho ještě více, ale rozsah mého článku je omezen. Protože
je však co říci, rozhodli jsme se uspořádat na naší škole na začátku května
„Besedu s psychologem na ožehavá témata, nejen o šikaně“. Jste srdečně
zváni.
Závěrem se chci podělit o svoji největší noční můru. V minulém zaměstnání jsem měl možnost poznat stovky školních tříd a velké množství škol.
Dodnes ve mně hrůzu vzbuzují školy, kde „šikana není“. Chtělo by se říci:
„Bůh chraň tamní děti“.
Mgr. Martin Hofman, psycholog
ZŠ Brno, Horácké nám. 13
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Pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1
tel.: 541 214 305, 732 325 451, 739 283 230
e-mail: cvcmateridouska@seznam.cz, www. ddmhelceletova.cz
nabízí v novém školním roce kroužky pro děti, mládež a dospělé.
Naši nabídku najdete na výše uvedené adrese.

Novinky v naší nabídce od září:
Pro děti:
Orientální tance - pro děti 1. a 2. stupně ZŠ.
Malí filmaři - kroužek pro děti ve věku 6 – 11 let. Filmový kroužek
- pro děti 12 – 15 let.
Dračí doupě - pro děti od 10 let.
Pro děti i dospělé:
Kroužek animace.
Angličtina pro začátečníky. Angličtina pro mírně pokročilé.
Jóga pro začátečníky.
Klub pro maminky na mateřské dovolené: Vlaštovičky. Koná se ve středu
od 9.00 do 11.00 hodin.

AKCE v CVČ Mateřídouška, Gromešova 1.

Dílna pro děti od 10. let a dospělé: Skládání pytlíků od čaje.
Koná se ve čtvrtek 6. října od 17.00 do 19.00 hodin.
Přihlášky a informace u Mgr. Kocourkové – 736 537 401.
Dílny pro dospělé pod vedením Moniky Brýdové, v sobotu 15.10.
od 9.00 do 18.00 hodin.
Více informací a přihlášky na adrese: www.brydova.cz.
Dopoledne Viléma Tella – sobota 15. října
Pro kluky a holky od 9 let, kteří si chtějí vyzkoušet své schopnosti v míření,
hodech a střelbě.
Začátek v 9.00 hodin. Před polednem bude jasné, kdo se stane Vilémem
Tellem pro letošní rok. Vstupné 30,-Kč. Srdečně zvou organizátoři
– CVČ Mateřídouška a Brontosauři, dětský oddíl Vlčí stopa.
„Den jeřabin“ – tradiční podzimní akce pro děti i dospělé.
Sobota 22. října od 9.00 do 14.00 hodin.
Uskuteční se tradiční dílničky pro děti, bude také dílna pro dospělé. Při
příznivém počasí bude možno opékat vámi přinesené dobrůtky na ohni
na zahradě. S sebou přezůvky, dobrou náladu a cca 200,-Kč na materiál
v dílničkách. Na tuto akci se nemusíte hlásit předem.

Podzimní prázdniny

Pobytová akce v Českém ráji pro mladé mineralogy 25. - 30. 10. 2011.
Příměstský tábor „Skřítkova dobrodružství “ 26. - 27. 10. 2011.
Dva dny se strašidly, skřítky, pohádkami a pověstmi, výtvarné tvoření, hry,
soutěže, výlet.
Čas konání: 8.00 – 16.30 hodin. Věk dětí: 6 – 10 let.
Cena: 550,- (v ceně: program, výtvarný materiál, pomůcky, oběd, úrazové
pojištění).
Přihlášky a info: Mgr. Daniela Pospíšilová, danielapospisilova@seznam.cz,
739 283 230.
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM individuální výuku angličtiny a francouzštiny pro děti i dospělé,
rovněž formou intenzivních kurzů, podle domluvy a za
příznivé ceny. Pro středně pokročilé mohu nabídnout i výuku na základě literárních textů, včetně biblických textů.
Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. poschodí, Mgr. Hana Hájková,
tel. 775 104 820, hanahajkova@centrum.cz.

PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz, tel.: 608 877 322

HODINOVÝ manžel-opravy, údržba v bytech, tel.:728101936

SOUKROMÉ kurzy francouzštiny, příprava na všechny druhy zkoušek
i mezinárodní DELF, DALF, doučování SŠ, odborná pomoc VŠ, výuka i odborného jazyka (právo, ekonomika) na ulici Žitné 13 v Řečkovicích, tel.: 724 521 733

AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936

NABÍZÍM pronájem garáže na ul. Uprkova, tel. 732 721 477

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776

PRONAJMU garáž v Černých Polích, ul. Zemědělská, tel. 737 323 032

POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, servis, bezdrátové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.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

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
MONTÁŽE A OPRAVY voda, topení, plyn. Tel.: 603 441 181
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
MASÁŽE od zdravotníka-nízká cena a vysoká kvalita-300 Kč/hod.
Aleš Háp, Horácké náměstí 3, tel.: 774 945 771
HLEDÁM pronájem garáže v okolí ul. Ječná. Tel.:732 319 034
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
FITKO JANA - od září opět lekce pilates, pilates pro začátečníky, power
jogy, zumby a aqua aerobicu. Těší se na Vás kvalifikované lektorky.
Lekce bez rezervace, již od 55.-Kč. www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970
ZIMNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež ve dnech 12.-15. 10. 2011 v Řečkovicích, v sále býv.
pivovaru. St 9-18 příjem zboží, čt 9-18 prodej pá 9-12 prodej,
12-18 vrácení, vyúčtování, so 9-12 vrácení zboží. Nový způsob
evidence zboží. Tel.: 605 089 298, evaprochazka@seznam.cz
BLEŠÍ TRH v Řečkovicích se koná 8. 10. 2011. Inf. + registrace
prodávajících tel.: 605 089 298, 541 226 383, blesak-brno.sweb.cz
PRONAJMU ev. prodám garáž ul. Renčova. Tel.: 603 853 898
PSYCHOLOG. TERAPIE EFT. www.eft-moje-volba.cz Tel.: 608113890
KOUPÍM od majitele byt 2+1 v Řečkovicích, ne přízemí.
Tel: 603 104 983
www.photokids.cz - Fotografování miminek, dětí a rodinných
portrétů, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady
PRONAJMU garáž na ulici Kořískové v Řečkovicích, tel. 724 521 733

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza

DOMOV TEREZA
VÁS ZVE V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY:
V KOLIK:
KDE:

ÚTERÝ 11. 10. 2011
9.00 – 16.00 HOD
Domov Tereza
Terezy Novákové 62a, 621 00 Brno, 2. patro
Jste srdečně zváni.
Další informace na tel. čísle 549 275 855.

POHYBOVÉ STUDIO Martiny Konečné zve na hodiny aerobicu
dospělé a děti již od 3 let (zumba, bosu, pilates, bodyformu) a novinku trampolíny. Cvičíme denně v ZŠ Úprkova, tel.: 608 80 60 20
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323
VYMĚNÍM garáž na ul. Foltýnova, Brno-Bystrc za garáž na
ul. Novoměstské. Tel.: 605 55 32 07
HLEDÁM garáž k pronajmutí na ul. Novoměstská. Tel.: 605553207
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 605553207, 549273655
DETOXIKOVAT vaše tělo od infekcí pomohou energetické terapie.
Ing. Jaroslav Chládek, www.lsvj.cz, m. 728 256 067
AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
NĚMECKÝ JAZYK začátečníci, pokročilí, konverzace či obchodní
němčina naučí absolventka VŠ s několika zahraničními stážemi.
Tel.: 608 564 003. Cena dohodou.
Inz_SvatekSen_A6bw
Placená inzerce
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 1. liga (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
15.10. 1. NH Brno : TJ Plzeň Újezd 16:00 hod.
16.10. 1. MH Brno : Opatovice n/L 10:30 hod.
Fotbal - II. třída městský přebor (fotbalové hřiště na Novoměstské)
8.10. SK Řečkovice : St. Lískovec 15:00 hod.
22.10. SK Řečkovice : H. Heršpice 14:30 hod.
dorost - I. třída krajská soutěž
8.10. SK Řečkovice : Slovan Brno 12:45 hod.
22.10. SK Řečkovice : Vev. Bítýška 12:15 hod.
Badminton – 3. liga (Yonex aréna Jehnice)
15.10. BC SmartLife Řečkovice : VSK VUT Brno 9:00 hod.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
3.10. VALOSUN Brno : Kara Trutnov 17:30 hod.
22.10. VALOSUN Brno : VŠ Praha 16:00 hod.
29.10. VALOSUN Brno : BK Karlovy Vary 16:30 hod.
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
13.10. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.
20.10. VK SG Brno : Šternberk 17:00 hod.
22.10. VK KP Brno : Mittal Ostrava 18:30 hod.
27.10. VK SG Brno : UP Olomouc 17:00 hod.
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
1.10. HKP Brno : Přerov 17:00 hod.
15.10. HKP Brno : Dukla Praha 17:00 hod.
29.10. HKP Brno : Hranice 17:00 hod.
Futsal – 1. liga (nová hala)
12.10. Tango Brno : Balticflora Teplice 18:00 hod.
28.10. Tango Brno : Andy Liberec 20:00 hod.
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
2.10. Bulldogs Brno : Sokol Pardubice 17:00 hod
23.10. Bulldogs Brno : 1.SC Vítkovice 17:00 hod.
28.10. Bulldogs Brno : FBŠ Bohemians 16:45 hod.
Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději do 12. 10. na
adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn
předseda Komise sportu a člen rady MČ

informuje:
Od 1. září jsme zrušili doplatky ke vstupnému za překročení časového
limitu (60+15 minut). Za cenu základního vstupného tak můžete být
v bazéně neomezeně dlouhou dobu (v případě, že není bazén pronajat
– sledujte prosím rozvrh hodin pro veřejnost). Dále jsme ve stejném termínu
zavedli rodinné vstupné. Pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 10 let je cena
vstupenky 160 Kč, pro 2 dospělé osoby a 3 děti do 10 let pak vstupenka
stojí 190 Kč (rovněž bez sledování času). Pro neomezené využívání zařízení
areálu zavádíme diamantovou kartu, která Vám umožní využívat bez
omezení posilovnu, cardio zónu, spinning, všechny sálové aktivity, plavecký
bazén a regenerační bazének v hodinách určených pro veřejnost. Ceny
diamantové karty jsou bezkonkurenční: tříměsíční – 3.900 Kč, šestiměsíční
– 6.900 Kč, dvanáctiměsíční – 11.900 Kč. Každý platící návštěvník Active
fitness má možnost si každý den zakoupit vstupenku do bazénu za zvýhodněnou cenu 30 Kč. Vstupenka platí do hodin určených pro veřejnost a je
nutné ji využít v den jejího zakoupení. Pokud chcete vidět zdarma koncert
Daniela Landy „Vozová hradba“ (Rondo, 9. listopadu), zakupte si v měsíci
říjnu tříměsíční Diamantovou kartu. Každý, kdo si v říjnu Diamantovou kartu
zakoupí, dostane zdarma dvě vstupenky na tento skvělý koncert!
Michal Kočař

Bulldogs Brno
provádí od 4. 9. 2011 v ZŠ Novoměstská 21 celoroční nábor chlapců
do florbalových družstev mládeže.
Přípravka a Mini přípravka * ročníky narození 2002 – 2006 vždy
v úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin.
Mladší žáci a Elévové * ročníky narození 1999 - 2001 vždy v úterý
a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.
Starší žáci * ročníky narození 1997 - 1998 vždy v úterý a pátek
od 17:30 do 19:00 hodin. Sraz u vchodu do školních tělocvičen.
Možnost bezplatného zapůjčení florbalového vybavení pro brankáře i hráče v poli.
Kontakt: Miroslav Mikšl, tel: 737 788 616, e-mail: mmiksl@volny.cz

Historie železniční tratě vedoucí přes Řečkovice a Mokrou Horu
aneb po stopách zaniklé Tišnovky (1. část)
Železniční trať Brno – Tišnov (zvaná stará Tišnovka), procházející přes
území Řečkovic a Mokré Hory, byla jednokolejná neelektrifikovaná místní
železnice o délce 28,4 km, spojující Tišnov na okraji Českomoravské vrchoviny s největším moravským městem. Celá trať byla zprovozněna v roce 1885
soukromou Rakouskou společností státní dráhy (StEG), která ji provozovala
do roku 1909, kdy byla zestátněna a kdy provoz celé železniční sítě v monarchii převzaly Císařsko-královské státní dráhy kkStB. Po vzniku Československé
republiky v roce 1918 její provoz zajišťovaly Československé státní dráhy.
První úvahy o železniční trati z Brna do Tišnova a dále na Českomoravskou
vrchovinu pocházejí již ze 30. let 19. století, avšak teprve v roce 1884 bylo
započato se stavbou. Koncese na stavbu této železnice byla udělena
Rakouské společnosti státní dráhy (StEG), celkové finanční náklady na její
stavbu dosáhly částky 1 570 000 zlatých. Vzhledem k nenáročnému terénu,
kterým Tišnovka vedla (na trati nebylo třeba budovat tunely ani složité
konstrukce mostů), byla celá jednokolejná trať Tišnovky zprovozněna již 2.
července 1885. Slavnostní otevření se následně uskutečnilo 5. července za
osobní účasti polního maršála arcivévody Salvátora a jeho manželky.
V počátcích provozu jezdily na dráze v pracovní dny čtyři páry osobních
vlaků denně, jízdní doba činila cca 1 hodinu 30 minut. Povozně trať začínala
na brněnském hlavním nádraží, odkud vlaky do Tišnova odjížděly většinou
z 1. nástupiště po viaduktech přes ulici Křenovou a Koliště, kolem brněnské
plynárny a následně přes Zábrdovice po nábřeží řeky Svitavy, kde na tuto
trať byly napojeny vlečky do místních továren. Před stanicí Zábrdovice
Tišnovka úrovňově překřížila ulici Cejl, následně mostem překonala ulici
Vranovskou (kde se dodnes nacházejí opěry tohoto zbořeného mostu). Přes
Husovice, kde byla další zastávka, trať pokračovala do Králova Pole, kde se

nacházelo staré královopolské nádraží (dnešní ulice Sportovní). Z něj odbočovaly vlečky do Královopolské strojírny a také do Vojenského oděvního
skladu po dnes již zbořeném ocelovém viaduktu přes ulici Poděbradovu
ulicemi Antonína Macka a Kartouzskou.
Původní trať Tišnovky dále pokračovala kolem bývalého kartuziánského kláštera v Králově Poli údolím
Ponávky k Řečkovicím, kde byla stanice
Řečkovice, z níž se dochovala v Cupákově ulici staniční budova, sloužící dnes
jako rodinný dům. Následně pokračovala zhruba v trase dnešní železnice přes
Mokrou Horu, kde se v údolí Ponávky
mezi Seidlovými rybníky nacházela stanice Jehnice, jejíž staniční budova
slouží dnes také jako rodinný dům. Tuto zastávku využívali zejména dělníci
dojíždějící za prací do brněnských továren v době, kdy Řečkovice, Mokrá
Hora i Jehnice nebyly součástí města Brna a ze zdejších končin do centra
Brna nevedla jiná hromadná doprava.
V tomto úseku se dodnes nachází zachovaný násep s kamennými
propustky a opěrami zbořeného mostu, kde podél tělesa či přímo po
tělese dráhy vede dnes kolem Vránova mlýna naučná stezka mikroregionu
Ponávka. Trasa Tišnovky poté pokračovala přes dnešní zastávku Česká
a nádraží Kuřim, kde navazovala místní železnice Kuřim – Veverská Bítýška,
zrušená před 2. světovou válkou. Následovaly zastávky Drásov, Hradčany
(Pokračování na straně 8)
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KULTURA
Jimramovsko v tvorbě Josefa Dobiáše
Ten, kdo zavítá při svých toulkách Moravou do východní části
Českomoravské vysočiny, stěží mine
půvabné a malebné městečko Jimramov,
ležící v údolí na soutoku Svratky a Fryšávky. Je to městečko významné řadou
pamětihodností, stejně jako řadou
významných rodáků nebo osob, které
tak či onak Jimramov proslavily. Snad
nejznámější z nich byl zdejší rodák,
evangelický kněz a farář Jan Karafiát - autor Broučků, pohádkové knihy, jež
dodnes hluboce a lidsky oslovuje řadu generací dětí i dospělých.
Jimramov však nežije jen z historie, je rovněž současným živým centrem
společenského a kulturního dění celého okolí. Mezi ty, kdo se zásadním
způsobem o oslavu a popularizaci svého města a kraje zasloužili, patří malíř,
ilustrátor, publicista a lokální patriot Josef Dobiáš.
Je to bezmála deset let, co se v naší Galerii na radnici představil výběrem ze
své tehdejší tvorby.
Dnes, po dlouhé době, přichází Josef Dobiáš znovu, aby nám připomněl
krásy svého zamilovaného Jimramovska obrazy z posledních tvůrčích let, ale též
nejnovější knihou s názvem „Jimramov 1361 - 2011“, složenou z řady příspěvků
různých autorů k 650. výročí první písemné zmínky o městě. Josef Dobiáš sám je
autorem více než poloviny z nich. Tato půvabně vypravená kniha s řadou barevných i černobílých fotografií jistě zaujme milovníky regionální literatury místopisu a faktů, žánru, po kterém mnozí nadšenci a sběratelé léta volají. Prodejní
výstava obrazů a případně i dalších děl Josefa Dobiáše bude slavnostně
zahájena v pátek 7. října v 17 hodin a potrvá do následující neděle 16. října.
Otevřena bude jako obvykle – v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech
dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Na výstavu vás srdečně
zve kulturní komise RMČ

Ivan Koláčný

Z činnosti zahrádkářů HORTUS
Zahrádkářská
organizace
HORTUS byla založena 20. března
1940 v Řečkovicích v restauraci
u Pokorů a je jednou z nejstarších
organizací v Brně. Letos tedy oslavila 71 výročí založení, kdy bilancovala svoji dosavadní činnost,
o čemž svědčí i dobře vedená
kronika naší zahrádkářské organizace. V současné době mají zahrádkáři Hortus 135 členů z Řečkovic,
Mokré Hory, Medlánek, Jehnic, Ivanovic a Ořešína.
Na podzim letošního roku připravujeme opět výstavu
„OVOCE, ZELENINY a KVĚTIN“, která se uskuteční ve dnech 29.
až 31. října v sále pivovaru nad kostelem v Řečkovicích. Srdečně
zveme všechny příznivce zahrádkářů na tuto tradiční výstavu.
za zahrádkářské sdružení Hortus
Helena Magdová

Historie železniční tratě ...

(Dokončení ze strany 7)

a cílová stanice – nádraží Tišnov. Podle jízdního řádu z roku 1938 jezdilo na
trati Brno – Tišnov ve všední dny již osm párů osobních vlaků s jízdní dobou
1 hodina a 13 – 37 minut. Na konci 2. světové války v průběhu osvobozovacích bojů nebyla tato železnice výrazněji poškozena.
V letech 1904 – 1905 bylo železniční spojení Brno – Tišnov prodlouženo až do Žďáru nad Sázavou. Tehdy byla mezi Tišnovem a Žďárem nad
Sázavou vybudována nová jednokolejná železnice vedoucí přes Doubravník,
Nedvědici, Bystřici nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Tuto dodnes
funkční neelektrifikovanou železnici postavila firma Osvalda Životského
(rodáka z Doubravníka), proslavená stavbami významných železnic na
mnoha dalších místech rakousko – uherské monarchie.
V roce 1938 začala výstavba nové, moderní dvojkolejné železniční trati
Brno – Havlíčkův Brod, vedoucí přes Řečkovice a Mokrou Horu zhruba v trase

ZUŠ V. Kaprálové informuje
Vážení čtenáři, je tu opět podzim a s ním spojený začátek školního
roku, který naší škole přinesl několik změn.
Na konci loňského roku jsme se rozloučili s panem ředitelem
Mgr. Martinem Slávikem, Ph.D., který odchází do důchodu. Na
základě konkurzu, který vypsala Rada Jihomoravského kraje, se novou
ředitelkou stala paní Jana Sapáková. Jako svého zástupce si vybrala
Bc. Pavla Borského. S novým vedením přijde i řada inovací na naší
škole. Přejeme novému vedení, aby se mu dařilo a žáci, zaměstnanci
i široká veřejnost byli spokojeni a přispívali ke kulturní i morální úrovni
našeho národa.

A co připravujeme na začátek podzimu?

12. 10. Žákovský večer - sál ZUŠ
26. 10. Koncertní zájezd do Bratislavy
28. 10. Mezinárodní soutěž akordeonistů v Dunajské Stredě
Jana Sapáková Mgr. H. Jankovská

V červenci oslavili své jubileum

Maruše KOCOURKOVÁ

80 let

Anna SKŘÍŠOVSKÁ
Mojmír KELBL
Jarmila KOPEČNÁ
Jaromír PROCHÁZKA
Anděla KOLAŘÍKOVÁ
Štěpán HAMERSKÝ
Jiří KRPÁLEK
Vítězslav KREJČÍ
Antonín TĚŽKÝ
Otto ČERNÝ
František POLANSKÝ
Hana HALABALOVÁ
Marie KOVÁŘOVÁ
Bohunka BRANDSTÄTTEROVÁ
Marie HAVLÍČKOVÁ
Erika BEZDÍČKOVÁ

92 let
90 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

V září oslavili své jubileum

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

původní Tišnovky. Z druhé strany byla paralelně stavěna železnice z Prahy do
Havlíčkova Brodu. V konečném plánu mělo být vytvořeno nové rychlíkové
železniční spojení mezi Brnem a Prahou, vedoucí vnitrozemím naší republiky přes Křižanov a Žďár nad Sázavou. Jedním z důvodů byla i Mnichovská
dohoda, podle níž Německu připadlo československé území, kterým vedla
hlavní železniční trať Brno – Praha přes Českou Třebovou a Pardubice. Po
roce 1945 byla nová železnice přes Vysočinu dostavěna a v 50. letech byla
postupně dávána do provozu (nejdříve pro nákladní, posléze i pro osobní
dopravu). Do roku 1962 však osobní vlaky nadále jezdily z Brna do Tišnova
po staré Tišnovce přes Zábrdovice a Husovice. Tato železnice byla zrušena až
v květnu 1962, kdy byla osobní i nákladní železniční doprava přesměrována
na novou trať přes Židenice a Maloměřice. Tím po 77 letech provozu „stará
Tišnovka“ definitivně zanikla.
Pokračování v příštím čísle.
Jan Jandl

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, vychází 1x měsíčně, červenec a srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám.
11, IČ 44992785, www.reckovice.cz. Šéfredaktor: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby
zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz .
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 14. 10. 2011. Datum vydání k 28. v měsíci. Zdarma.

