LISTOPAD 2009
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 11., ROČNÍK XVIII

KUBOVA VILA OTEVŘENA

V sobotu 12. září 2009 proběhlo slavnostní otevření nové pobočky Domu dětí a mládeže v Řečkovicích. Jindy poklidná
Gromešova ulice na několik hodin ožila a dosud opuštěný dům č. 1 zaplnily davy dětí, rodičů, sousedů i zvídavých kolemjdoucích.
Od počátku letošního školního roku „Kubova vila“ slouží Centru volného času Mateřídouška, které připravuje řadu výchovných
a vzdělávacích aktivit pro děti. V nabídce najdeme kroužky hudební, přírodovědné, výtvarné, sportovní, jazykové i dramatické.
Informace o aktuální nabídce kroužků pro školní rok 2009/2010 je k dispozici buď přímo v místě nebo na webových stránkách
cvcmateridouska@seznam.cz. Centrum chystá i společné programy pro děti a dospělé, první z nich nazvaný „Den řemesel“, se konal
přímo u příležitosti zahájení provozu pobočky CVČ. Během prázdnin budou i zde probíhat příměstské a pobytové tábory pro děti
i rodiče s dětmi pod vedením zkušených vedoucích.
V den zahájení byl pro všechny návštěvníky připraven pestrý program. Po úvodních slovech ředitelky Mgr. Zdeňky Říhové následovala vystoupení mladších i starších mažoretek. Slavnostního přestřižení symbolické pásky se ujal místostarosta MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora Mgr. Jan Jandl. Zatímco rodiny s dětmi věnovaly pozornost zejména připraveným dílničkám, ostatní hosté využili
příležitosti k prohlídce zčásti renovovaného interiéru. Areál se stal cílem setkání místních sousedů, přátel i bývalých spolužáků, kteří si
připomínali okolnosti vzniku pozoruhodné funkcionalistické stavby i její smutnou historii v letech válečných a poválečných.
I ve chvílích nostalgie ale převládly šťastnější vzpomínky na léta dětství a mládí strávená v blízkosti rodiny původního majitele.
Někdejší nádherné zahrady či přilehlé tenisové kurty skýtaly nesčetné příležitosti k radostným zábavám. Vzhledem k tomu, že kdysi
tak pěkné místo je dnes pro bydlení trvale znehodnoceno, můžeme jeho současné využití pro tvořivé aktivity dětí považovat za takřka
ideální. Popřejme tedy dětem i všem lektorům mnoho zdaru v práci a štěstí v dalších záměrech.
Informace o nabídce jednotlivých kroužků CVČ Mateřídouška jsou uvedeny uvnitř zpravodaje.
                                                                                                                 Iveta Kubová
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Informace ÚMČ
Zpráva z 51. a 52. schůze RMČ
51. schůze RMČ se konala 16. 9. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – srpen 2009,
• projednala výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2009,
• opětovně potvrdila své předchozí usnesení, jímž nesouhlasila s udělením výjimky společnosti RESIDENCE BRNO z počtu parkovacích míst
pro domy na Duhových polích,
• vzala na vědomí aktualizované znění Strategie bydlení města Brna,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci zpevněné
plochy u domu Žitná 15, využívanou jako parkoviště, firmu Cooptel,
stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,
• schválila jako dodavatele, který bude zajišťovat údržbu části chodníků
v naší městské části, firmu Ager, spol. s r. o., Kotlářská 51a, Brno (jedná
se o 26 km chodníků, o jejichž údržbu se má nově postarat obec),
• nesouhlasila s vybudováním parkovacích míst na stávající travnaté
ploše před domem Sibiřská 60, která by měla náležet k zamýšleným
bytům v půdní vestavbě tohoto domu,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

52. schůze RMČ se konala 7. 10. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – září 2009,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – září
2009,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který provede opravu přístupové chodby
do pivovarských sklepů, firmu PSK Group, spol. s r. o., Kuřimská 42,
Brno,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• souhlasila se zřízením přechodu pro chodce na ulici Tumaňanova při
ulici Skrejš (protože se jedná o komunikaci v majetku Jihomoravského
kraje, byl o zřízení tohoto přechodu požádán kraj),
• vzala na vědomí aktualizované znění Programu snižování emisí statutárního města Brna,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice
Státní dotace z podprogramu „Regenerace panelových sídlišť“,
vypsaného na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, je určena k řešení
problémů panelových sídlišť jako celku. Cílem je zkvalitnění bydlení
na sídlišti, a to prostřednictvím vybudování či rekonstrukcí volnočasových ploch, dětských hřišť, úprav či vybudování zpevněných
ploch a komunikací, rekonstrukcí či vybudování parkovišť, výměna
či doplnění městského mobiliáře nebo vysázení zeleně.

dílčích investičních akcí, z nichž letos přišla řada na čtyři následující.
Bylo zrekonstruováno parkoviště před bytovými domy Horácké
nám. 6/7, kde položením nových vrstev vozovky došlo k nahrazení
současného povrchu, odstraněny byly též nadbytečné ostrůvky
zeleně umístěné uprostřed plochy parkoviště. Dále bylo zrušeno
stávající nevyhovující pískoviště u bytového domu Žitná 5 a tato
plocha byla zatravněna. Před Základní školou na Horáckém náměstí
mohly být zrekonstruovány plochy pro posezení a doplněn nový
mobiliář. Poslední dílčí akcí je pak zřízení oploceného výběhu pro
psy za objektem trafostanice na ulici Novoměstská. V průběhu října
a listopadu letošního roku dochází ještě k realizaci jedné akce, která
svým charakterem patří do kategorie regenerace sídliště, byť není
spolufinancována ze státního rozpočtu. Jedná se o vybudování
parkoviště místo stávající zpevněné plochy před bytovým domem
Žitná 15, která se nachází v havarijním stavu.
Několik dalších projektů má městská část připraveno nebo je
v současnosti připravuje. Otázkou nicméně zůstává, kolik finančních
prostředků určených na regeneraci panelových sídlišť bude vyčleněno ve státním rozpočtu pro rok 2010.
Mgr. Marek Viskot, místostarosta MČ

Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. „projektu regenerace“, ve kterém jsou navrhované úpravy rozděleny do ročních etap.
Městská část již v minulosti o zmíněnou dotaci žádala, bohužel však
neúspěšně. Bylo proto přikročeno k regeneraci sídliště, zejména
z vlastních prostředků. Postupně tak byly realizovány investiční akce
jako např.: Rozšíření stávajícího parkoviště před bytovými domy
Boskovická č. 7-11 nebo Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště
mezi bytovými domy Novoměstská č. 41-45.
Letos premiérově uspěla i žádost naší městské části. Bohužel,
podmínky poskytnutí dotace se z hlediska participace žadatele
oproti loňskému roku zhoršily. Nově tak hradí 50% celkových
nákladů žadatel a pouze 50% činí dotace. V roce 2009 jsou v řečkovickém sídlišti prováděny práce v celkové hodnotě téměř 4 mil. Kč.
Na co konkrétně jsou zmíněné prostředky vynaloženy? Projekt
Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice obsahuje řadu

Klub aktivních seniorů
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zahajuje činnost Klubu
aktivních seniorů (KLAS). Klub je určen pro starší občany, i méně
pohyblivé, kteří mají možnost se na setkání sami dopravit. Setkání
budou probíhat v budově radnice na Palackého náměstí č. 11
v Řečkovicích. Zaměříme se zábavnou formou na trénování paměti
a cvičení pohyblivosti prstů, vyprávění aktuálních i starších zážitků.
Občerstvení ve formě kávy a čaje bude zajištěno.
Pokud máte o setkání zájem, přihlaste se na tel. číslech:
541 421 723 a 541 421 730, a to do konce měsíce listopadu
2009. Účast je bezplatná.
Božena Trnková
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ
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Na kus řeči s JANEM HOLÍKEM
V roce 2010 uplyne již 20 let od vzniku městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora a s tím spojeného obnovení místní samosprávy na této
úrovni. Počáteční fungování radnice naší městské části je spjato s působením prvního starosty Ing. Janem Holíkem, jehož jsem při této příležitosti požádal o rozhovor.
Jan Jandl

Pane inženýre, dobrý den. Jistě na tuto „pionýrskou dobu“ rád vzpomínáte. Jaké byly první roky existence naší městské části?
Starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jsem byl
zvolen po komunálních volbách na podzim roku 1990. A tady začíná
ona „pionýrská doba“, na kterou se ptáte. Ocitli jsme se všichni ve zcela
jiných poměrech a podmínkách. Byli jsme sice o 19 let mladší, plni ideálů
a odhodlání měnit věci k lepšímu, ale všechno bylo nové a neznámé.
Byla zde nová samostatná městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Nové zastupitelstvo, které začalo psát její novodobou historii a pokládalo
základy jejího působení v nových podmínkách. Především šlo o získání
důvěry občanů k nové veřejné správě a stanovení pravidel a podmínek
pro její činnost. Vytvářeli jsme nový úřad a rozhodovali o jeho rozsahu
a kompetencích. Bylo nutné získat budovu pro radnici. Po volbách jsme
totiž s panem místostarostou Janem Saňkou úřadovali v jedné malé
kanceláři na radnici v Králově Poli. Až po několika měsících jsme dočasně
získali budovu na ulici Husitské v Králově Poli, ve které sídlila radnice i úřad
až do roku 1993. Schůze rady i zasedání zastupitelstva se konaly v provizorních podmínkách Agitačního střediska na Žitné ulici. Tato jednání
probíhala mnohem delší dobu, než jsme zvyklí dnes, často až do nočních
hodin. Málokdo si ještě vzpomene, že materiály do zastupitelstva se psaly
na blánu a potom rozmnožovaly na lihovém kopírovacím stroji Ormig.
V této době vznikaly nové názvy ulic, schvaloval se znak a prapor městské
části, zakládala se tradice Vavřineckých hodů, zpravodaje Řeč a další.
Svatby a vítání občánků se konaly v Obřadní síni bývalého nákupního
střediska na Měřičkově ulici.
Až po polovině roku 1993 se mohla radnice i úřad přestěhovat do
nového sídla, bývalého řečkovického zámku na Palackého náměstí.
Z mnoha uskutečněných záměrů z té doby, které dodnes významně
ovlivňují život naší městské části, zmíním pouze získání areálu pivovaru
a řečkovického zámku do majetku obce a zřízení víceletého gymnázia
na ulici Terezy Novákové. Za nejsymboličtější pokládám obnovu a znovupostavení kříže rodiny Pokorovy, který stojí před gymnáziem na konečné
tramvaje a připomíná, že nic na světě netrvá věčně.
Vy se v brněnské komunální politice pohybujete od samých začátků
v roce 1990. Dvě volební období jste byl starostou, poté místostarostou
naší MČ. Působíte také v Zastupitelstvu města Brna, kde jste v minulém
volebním období zastával posty radního a náměstka primátora. Co
považujete za největší úspěchy dosažené za tuto dobu v rámci města
Brna i naší městské části?
V roce 1996 jsem se stal členem Zastupitelstva města Brna, kterým
jsem až doposud. Od roku 2000 jsem byl členem Rady města Brna a po
volbách v roce 2002 uvolněným předsedou finančního výboru. V lednu
2005 jsem byl zvolen 1. náměstkem primátora města Brna. Tento post
je od roku 1994 spojen s řízením sociálně-kulturního úseku, který kromě
sociální a kulturní oblasti zahrnuje také zdravotnictví, školství, sport
a památkovou péči. Náročnost řízení tohoto úseku je dána tím, že každá
z těchto oblastí se velmi úzce dotýká každodenního života občanů
města. Mnoho příspěvkových organizací, které město v těchto oblastech
zřídilo, zaměstnává stovky lidí. Jejich organizační, personální a především
finanční záležitosti často „hýbou“ městem, jsou patřičně medializovány
a stávají se politikem.
Jsem rád, že za tu poměrně krátkou dobu, co jsem byl v této funkci,
podařilo se udržet stav a úroveň ve všech oblastech sociálně-kulturního
úseku na vysokém stupni. Musím však přiznat, že rozpočet města Brna byl
v té době v mnohem lepší kondici.
Velmi mě těší, že se Brno po listopadu 1989 rozrostlo do krásy, že
byla odstraněna zásadní zanedbanost, především na infrastrukturních
systémech města, a jsem rád, že jsem mohl být při tom.
Možná si, trochu neskromně, mohu přičíst zásluhu na vybudování
památníku třem odbojům, který od roku 2006 stojí před budovou
Krajského soudu na Rooseveltově ulici. Není sice tak okázalý, ale vyjadřuje
naše poděkování všem, kteří obětovali svoje životy za naši svobodu.

Vraťme se nyní do současnosti. Je o Vás
známo, že jste se aktivně podílel na organizační přípravě zářijové návštěvy svatého
otce Benedikta XVI. v Brně, kde na tuřanském
letišti sloužil mši svatou. Jaké poselství ve Vás
jeho návštěva zanechala a co pro Vás osobně
znamenají křesťanské hodnoty na počátku
21. století?
Ano, bylo pro mě vyznamenáním a velkou ctí, že jsem se mohl podílet
na přípravě návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. v Brně. Na návštěvu České
republiky, kde ve dnech 26. – 28. září t.r. navštívil Prahu, Brno a Starou
Boleslav, pozvali Benedikta XVI. čeští a moravští biskupové a prezident
republiky. Pastorační návštěva brněnské diecéze byla historicky první
návštěvou papeže v této diecézi od jejího vzniku v roce 1777.
O přípravě, organizaci a zajištění návštěvy bych mohl vyprávět velmi
dlouho, ale většina těchto informací je z medií všeobecně známa.
Uskutečnění papežovy návštěvy uvedlo do pohybu věci, které se daly
jen stěží očekávat, a z vlastní zkušenosti vím, že její přípravu provázela
řada mimořádných událostí.
Především se potvrdila tradiční zkušenost, že papež nejezdí na
návštěvu země, kde je těsně před volbami. Všechna media informovala
o návštěvě papeže objektivně a v pozitivním duchu. Až na mimořádné
výjimky byla nečekaně dobrá spolupráce se všemi úřady a institucemi,
jejichž rozhodnutí mohla průběh a program návštěvy výrazně ovlivnit.
Poprvé byla při takové příležitosti uzavřena dálnice v obou směrech.
Všichni, kteří se podíleli na zajištění papežské návštěvy, hledali možnosti,
jak by to šlo, než aby zdůvodňovali, proč to nejde. Tisíce dobrovolníků
nezištně nabídlo svoje síly a schopnosti. Všichni dodavatelé staveb a vybavení areálu odvedli mimořádně dobrou práci, takže hlavní papežský
ceremoniář mohl v sobotu večer, při závěrečné kontrole, konstatovat
jedinou závadu. Na papežském podiu posunul jednu židli o několik
centimetrů.
Prvním nezapomenutelným okamžikem nedělního rána byl průvod
se sochou Panny Marie, kterou ještě za šera přinesli farníci z Tuřan na její
místo vedle oltáře. Následoval nádherný východ slunce doprovázený
zpěvem latinského chorálu a neustávající ukázněné zaplňování areálu
davy poutníků. Potom se již očekávání stalo skutečností a letadlo s Benediktem XVI. přistálo na brněnském letišti. Nadpis novinového článku
zněl: „Papež okouzlil 120 000 poutníků“. Jsem přesvědčen, že také papeže
okouzlilo takto početné shromáždění lidí, kteří opustili pohodlí svých
domovů, kde mohli v televizi sledovat jeho návštěvu do všech podrobností, a vydali se na namáhavou pouť na brněnské letiště. Přišli papeže
přivítat a osobně se s ním setkat při slavení mše svaté. Vytvořit společenství, kterému papež přinesl poselství o naději z víry. Mám obrovskou
radost, že jsem mohl být částí tohoto společenství.
V listopadu letošního roku uplyne již 20 let od převratných událostí
v listopadu roku 1989, kdy se začala psát novodobá demokratická éra
naší země. Jak celkově hodnotíte těchto uplynulých 20 let v životě naší
společnosti?
Při této otázce mě napadá, jak velká podoba se dá najít mezi
chováním naší společnosti po osvobození od komunismu a chováním
izraelského národa, který Hospodin vysvobodil z dlouholetého egyptského otroctví, jak je to popsáno ve Starém Zákoně. Izraelité museli
putovat 40 let pouští, než mohli vejít do zaslíbené země. Jestli nás čeká
totéž, jsme snad v polovině cesty.
A otázka na závěr – zbývá Vám při výkonu povinností komunálního
politika ještě volný čas pro rodinu, Vaše zájmy a koníčky?
Když jsem se stal v roce 1990 starostou, byly naše děti ve věku 19,
16, 15 a 9 let. Starost o rodinu a domácnost zůstala na bedrech mé ženy,
včetně pozdější péče o staré rodiče. To je úděl a zásluha manželek politiků, které se za to málokdy dočkají uznání. Dnes už naše děti žijí svůj život
a babička starostlivě pomáhá s péčí o pět našich vnoučat. Naší starostí
i radostí je také péče o rodinnou zahradu, která je tak velká, že nedává
mnoho prostoru k odpočinku. Těším se, že po dvaceti letech v politice
budu mít více času a že tam strávíme ještě mnohou pěknou chvíli.
Děkuji Vám za rozhovor.
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Na pomoc našim důchodcům
Že neznalost zákona neomlouvá, víme z každodenního života. Žel Bohu,
nejčastěji tuto větu slýcháme k vlastní škodě. To potvrzuje i případ, se kterým
jsem se setkal nedávno. Týká se pobíratelů starobních důchodů narozených v letech 1944 - 1946, kteří absolvovali ve školním roce 1959/1960
a 1960/1961 tehdy nepovinnou 9. třídu základního školního vzdělání.
Netýká se však tehdejších žáků speciálních (pomocných) škol.
Při zápočtu let, které jsou pro výpočet výše důchodu důležitým
podkladem, nebyl ještě donedávna zmíněný 9. ročník ZŠ brán v úvahu.
V současnosti platný postup výpočtu výše důchodu však dává možnost se
zpětnou platností onen jeden rok základního vzdělání započíst. Výsledkem
snažení, jehož oprávněnost na základě předložení školního vysvědčení
z 9. ročníku školy a občanského průkazu posuzuje příslušná pobočka
České správy sociálního zabezpečení, může být zvýšení důchodů za
výsluhu let řádově ve stokorunách měsíčně. Navíc je toto zvýšení jednorázově vyplaceno se zpětnou platností ode dne, kdy metodika výpočtu výše
důchodu nabyla platnosti. K uplatnění nároku je třeba osobně předložit
na příslušné pobočce správy sociálního zabezpečení uvedené doklady
a potom trpělivě čekat. Někdy týdny, jindy až měsíce.
Na celé věci mě nejvíce popuzuje fakt, že ČSSZ a potažmo stát nestydatě kalkulují s tím, že se o této úpravě lidé nedovědí, protože ji v běžném
tisku či jiných mediích výrazně nezveřejnili. A ušetří se na bezbranných.
Takový příspěvek do státní kasy za nevyplacené důchody může být docela
vítaný, vždyť oba poválečné ročníky byly mimořádně silné. Podle současné
filozofie, že stát není chůvou a je věcí každého starat se sám o sebe, se tyto
informace šíří jen ústním podáním. Rád tedy přebírám onu funkci „tiché
pošty“ a předávám ji touto cestou dál.
Domnívám se, že zvláště v dnešní tíživé době hospodářské recese
každá koruna navíc ke stávajícímu důchodu pomůže. Pomůže zvláště těm,
kteří díky svému věku, a někteří i zdravotnímu handicapu, nejsou schopni
sledovat změny v naší těžce invalidní legislativě.

Ivan Koláčný

Poděkování krojované „Řečkovické 13“
Ve dnech 3. – 6. září 2009 se konaly tradiční černovické hody.
Letošním pořadatelem hodů byl Sbor dobrovolných hasičů Brno-Černovice
za finanční podpory městské části Brno – Černovice. Vícedenní maratón
černovických hodů od stavění máje až po slavnostní hodovou mši zvládli
organizátoři velmi dobře. Vydatnou podporu měli krojovaní černovičtí stárci
a stárky ve svých kamarádech z MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, kteří
je přišli podpořit v krojích. Zejména krojovaný průvod po udělení hodového
práva před místní radnicí byl velkolepý a barvitý, protože tolik krojovaných
párů na místních hodech v 15leté historii ještě nebylo. Kromě místních
krojovaných stárků se průvodu účastnila Černovická krojovaná skupina,
folklórní skupiny Májek a Májíček za podpory krojované „Řečkovické 13“.
Průvod za doprovodu dechové hudby Vlkošáci z Vlkova pochodoval více
jak kilometr na nádvoří Hostince Slunečnice a po celé trase byl provázen
zdravením a máváním místních občanů. Hodovníci měli největší zážitek
z předvedení „České besedy“, kterou zatancovali společně černovičtí
a řečkovičtí. Účinkující sklidili bouřlivý potlesk na otevřené scéně.
Za vedení radnice Brno-Černovice si dovolím veřejně poděkovat
prostřednictvím vašeho zpravodaje ŘEČ konkrétně Šárce Váňové, Rudolfu
Čermákovi, Monice Staňkové, Jiřímu Nekudovi, Alžbětě Müllerové, Františku
Budějovskému, Janě Fraňkové, Richardu Vaňkovi a Michalu Schmidtovi, kteří
svojí účastí ozdobili černovické hody a přispěli k jejich zdárnému průběhu.

Ing. Jiří Hladík, starosta MČ Brno-Černovice

Dům dětí a mládeže

Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz

pobočka CVČ Mateřídouška
Gromešova 1, Brno-Řečkovice, tel.: 541 214 305, 603 277 961
Vás zve:
Výtvarný víkend 14. - 15. 11. 2009 (další 12. - 13. 12. 2009) – kresba
a malba, možnost přípravy k přijímacím zkouškám pod odborným vedením.
Informace a přihlášky: paní Šancová (tel.: 775 608 971).
Klub Na cestách... zve na výpravu za dobrodružstvím 14.-15. 11. 2009, pro
chlapce 13-16 let, ubytování Penzion Podmitrov, cena 1.800,- Kč. Nutná
rezervace a platba do 10. 11. 2009.
Volná místa v kroužcích:
Flétna – středa 13:00-16:30 hod., Kytara – pondělí, úterý dle domluvy,
Klavír – čtvrtek podle domluvy
Angličtina hrou pro předškoláky – úterý 16:00-17:00 hod.
Keramika – úterý (děti), čtvrtek (děti, dospělí, rodiče s dětmi, dopoledne
pro maminky na MD)
Výtvarné čtvrtky – pro dospělé 8. 11., pro děti 19. 11.,17. 12. 2009
Výtvarný kurz – pro studenty a dospělé – čtvrtek 17:00-19:00 hod.
Šikovné tlapky – tvoření od 1. třídy, pondělí 15:30-17:00 hod.
KLUBKO – tvoření pro náctileté – řemesla, šperky, drobné dárky, pondělí
15:30-17:00 hod.
Výtvarka pro předškoláky – čtvrtek 16:00-17:00 hod.
Hbité jazýčky – logopedická průprava spojená s hrami a tvořením – čtvrtek
16:00-17:00 hod.
Kytka – přírodovědný 1. - 5. tř. - pondělí 14:30-16:00 hod.
EkoKLUB – od 12 let s přírodovědnou tematikou, hry, exkurze
Deskové hry – pondělí 13:00-14:00, 16:00-17:00, úterý 15:00-16:00 hod.
Kameníček – mineralogický od 9 let, úterý v 15:30-16:30 hod.
Mlsné jazýčky – vaření, čtvrtek 1 x za 14 dnů v 15:30-17:30 hod.
Toulavá botička - víkendové výpravy na rozhledny a další zajímavá místa,
návštěvy divadel a dalších kulturních akcí. Podle rozpisu akcí.
MÁTA – rodiče s dětmi, zaměření na přírodu – pátek 10:00-11:30 hod.
Sluníčko – rodiče s dětmi – hry, písničky, cvičení – pátek 9:00-10:00 hod.
Sportík – hry a cvičení dětí 5 - 8 let, středa 15:30-16:30 hod.
Aerobic – úterý 13:30-14:30 hod. (6 - 10 let), 14:30-15:30 hod. (11 - 14 let),
pondělí 10:30-11:30 hod. (pro MD)
Brontosauří dětský oddíl – přírodovědné a tábornické znalosti, čtvrtek
17:00-19:00 hod.
Odvod dětí do CVČ Mateřídouška po dohodě zajištěn.
Joga – školní děti, 1x 14 dní středa 16:00-17:00 hod.
Joga - maminky (hlídání dětí v Rákosníčku), čtvrtek dopoledne 9:30-10:30
hod., 10:30-11:30 hod. maminky s dětmi
Klub Rákosníček – hlídání dětí s programem, úterý a čtvrtek 8:00-13:00
hod., pondělí podle zájmu
Zájemci o další pravidelnou činnost najdou aktuální nabídku kroužků na
www.ddmhelceletova.cz.
Připravujeme:
5. 12. 2009 Vánoční dílna a minijarmark, 9:00-13:00 hod.
Připraveny budou tvořivé dílničky – cena ca 20,- za dílničku (max.
200,- dohromady), vazba adventních věnců pro dospělé – 100,(nutná rezervace do 27.11. 2009), herna pro mrňata – zdarma.
Minijarmark – přináší možnost nakoupit drobné dárky od profesionálů, vstupné 30,- Kč.
R. Čáslavová

HRA NA ŠKOLU na ZŠ Novoměstská

Dne 11. listopadu 2009 zveme předškoláky a jejich maminky do naší školy!

Od 10:00 do 11:30 hod. si vyzkoušíte spolu s našimi nejmladšími žáky
čtení, psaní, kreslení i tělocvik. Příště to bude matematika, zpěv a počítače. Tento termín je určený dětem, které nenavštěvují mateřskou školku.
Zájemci se mohou hlásit do 9. listopadu 2009 na tel. čísle: 541 321 508
nebo na zástupkyně@zsnovomestska.cz. Pro děti z MŠ Měřičkova a MŠ
Novoměstská bude určen jiný termín. Do školy je během dopoledne
doprovodí paní učitelka z MŠ.

Mgr. D. Hadačová
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17. listopad v českých dějinách
Protektorát Čechy a Morava patří k černému období
českých dějin. Po dvacetiletém demokratickém období první
Československé republiky přišla v březnu 1939 tvrdá nacistická
okupace. Obyvatelé protektorátu spontánně vyjádřili v Praze
svůj odpor k nacistickým okupantům demonstrací ve výroční
den založení republiky – 28. října 1939. Nacistické bezpečnostní složky demonstraci brutálně potlačily. Při jejich zásahu
na místě zemřeli dva studenti. 15. listopadu při pohřbu jednoho
z usmrcených studentů – medika Jana Opletala, dával národ
opět najevo svůj nesouhlas s okupačním režimem. Nacistická
perzekuční opatření na sebe nedala dlouho čekat – 17. listopadu 1939 byly s okamžitou platností zavřeny všechny české
vysoké školy na území protektorátu (nejdříve na 3 roky, posléze
až do konce války), bylo popraveno 9 představitelů studentských
organizací a 1200 vysokoškolských studentů bylo internováno
v koncentračním táboře Sachsenhausen – Oranienburg.
Tyto události, které se odehrály na podzim 1939, nebyly
přehlušeny ani následnými válečnými událostmi. Nezapomnělo
se na ně, a tak již při druhém výročí byly připomenuty ve
Velké Británii na srazu studentských delegátů z 26 zemí světa.
Manifestační schůze vyhlásila 17. listopad „Mezinárodním dnem
studentstva“.
Dodnes je 17. listopad jediným svátkem mezinárodního
významu, který má český původ.
V listopadu 1989 připravovaly tehdejší mládežnické organizace v Praze připomínkovou akci k 50. výročí tragických událostí
z roku 1939. Po pietním aktu se dav provolávající protikomunisAutonova10-2009:Autonova05-2008_cmyk.qxd 9.9.2009 15:08
tická hesla pokojně vydal do centra města, kde mu však cestu na
Národní třídě přehradili ozbrojení policisté. Došlo k brutálnímu

rozehnání účastníků demonstrace, které odstartovalo události,
které vešly do dějin jako „sametová revoluce“. Vysokoškolští
studenti spolu s divadelními herci vstoupili do protestní časově
neomezené stávky, v Praze se ustavilo Občanské fórum, ve
kterém se sjednotili představitelé všech opozičních skupin. Na
27. listopadu byla vyhlášena celostátní dvouhodinová generální stávka, jejíž organizátoři požadovali ukončení mocenského
monopolu Komunistické strany Československa, odstoupení
dosavadního nejvyššího stranického a státního vedení a vyšetření událostí brutální bezpečnostního zásahu proti demonstrantům na Národní třídě.
Po 17. listopadu každý den navečer se proměnila náměstí
všech větších měst v zemi v červenonomodrobílý tábor lidu
bez rozdílu společenského postavení, kteří opakovaně žádali
ukončení neomezené moci komunistické strany v zemi, zavedení demokratického pluralitního politického systému v zemi,
svobodu slova, tisku a shromažďování a také svobodné volby do
zastupitelských orgánů v zemi.
Události započaté 17. listopadu 1989 se již nedaly zastavit,
dalšími významnými mezníky se stalo 10. prosince jmenování nové „vlády národního porozumění“ v čele s Mariánem
Čalfou a odstoupení posledního komunistického prezidenta
Gustáva Husáka. K ukončení stávky přimělo vysokoškolské
studenty až zvolení Václava Havla novým prezidentem republiky
29. prosince. Tehdejší Československo tak spolu se sousedními
komunistickými zeměmi nastoupilo cestu svobodného demokratického vývoje, završeného o několik let později přijetím
těchto zemí do NATO a EU.
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Jan Jandl

SIMPLY CLEVER

PEČUJTE O NĚJ
S LÁSKOU
ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
VOZŮ ŠKODA OD 1. 10. DO
30. 11. 2009 JEN ZA 99 KČ
Pokud Vám na Vašem voze opravdu
záleží, udělejte vše pro to, aby byl
na zimu v dobré kondici.
Objednejte jej na zimní servisní
prohlídku, kde dostane tu nejlepší
profesionální péči. V případě
nalezení závady Vám nabídneme
opravu za zajímavou cenu.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
Placená incerce
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PLACENÁ INZERCE
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek. Tel.: 606 484 815.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. www.
malby-natery.eu
REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům či zahradu.
Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní a přepisů energií.
100% služby a slušné chování najdete v naší RK. Palackého tř.159,
Tel.:721 856 888 nebo 549 210 007.
HODINOVÝ  MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál, tel.:
602 550 175, www.aisakurzy.cz
PROSÍM, nabídněte! Pro vyřešení rodinné situace hledám ke koupi
byt v Řečkovicích. Vše potřebné vyřídím! Tel.: 776/698 188.
KOUPÍM rodinný dům se zahradou v Řečkovicích. Přímý zájemce bez
realitní kanceláře. Tel.: 776 154 098.
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul.
Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih + fouk.
280,- Kč, trvalá, melír, barvení 490,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná.
Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
PRODÁM pomník v Řečkovicích a odstoupím hrobové místo,
dvojhrob, skupina 7. Cena dohodou. Tel.: 541228453
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody,byt. jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, volejte nonstop
777 141 165, 608 734 647
PRAVIDELNÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ s prvky iyengarovy jogy pod
vedením fyzioterapeutky. Tel: 723 114 276
PORADNA MOC PODVĚDOMÍ – zabývá se zkvalitněním života
a rozvojem osobnosti, duševním i tělesným zdravím. Terapeutická
místnost je na Banskobystrické 37. Každý klient-ka se musí předem
objednat: 549 257 402 + 604 158 676 + na e-mail: drzch@quick.cz).
PRODÁM zděnou garáž v osobním vlastnictví na Novoměstské ulici.
Cena: 200 tisíc Kč. Tel.: 723 125 727
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání v Brně funguje, přijímejte již nyní
11 programů zdarma. Nastavím set-top-boxy, TV a DVD přístroje.
Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.digivize.cz
Přírodní škrabadla pro kočky na míru. GSM: 608 10 12 13.
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE + elektro. GSM: 608 10 12 13
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13 let a protože jsme nebyli první
a nejsme ani největší, tak o to více nám záleží na Vaší spokojenosti.
www.koupelnyjelinek.cz , tel. 608 877322
Blesková půjčka, akční splátky 100.000 Kč za 1975 Kč! 230.000 Kč
za 4388 Kč! REGISTRY NEŘEŠÍME! Zaměstnanci, OSVČ, ženy na MD,
důchodci, nově i nezaměstnaní. Rychle, spolehlivě, diskrétně!
Tel.: 602 799 932, úrok od 9,99%
PROVÁDÍME ochranu proti dosedání holubů. Tel.: 603 510 009
PROVÁDÍME rek. bytu a byt. jader včetně dodání nových kuchyní,
půdní vestavby včetně střešních konstrukcí. Tel.: 603 510 009

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, Brno-Kr. Pole
informuje o listopadových akcích:
4. 11. Koncertní zájezd žáků ZUŠ do Světlé nad Sázavou
a společný koncert na Zámku, Světlá nad Sázavou
11. 11. v 18:00 hod., koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
18. 11. v 18.00 hod., koncertní sál ZUŠ
Koncert houslové třídy prof. J. Novotného (Konzervatoř Brno)
23. 11. v 19:00 hod., koncertní sál ZUŠ
Koncert SBM
25. 11. v 18:00 hod., koncertní sál ZUŠ
Slavnostní žákovský koncert k 50. výročí úmrtí B. Martinů
Mgr. H. Jankovská

Řečkovické stíny
Během hodového veselí v Medlánkách byli strážníci v neděli
27. září 2009 před půlnocí přivoláni do Hudcovy ulice s tím, že tam
došlo k potyčce mezi několika mladíky. Na místě hlídka nalezla
dvojici mladíků ve věku 17 a 18 let. Ti měli krvácející zranění a podlitiny v obličeji, jeden z nich si stěžoval na bolest ruky. Z jejich dechu
byl cítit alkohol, jeden z nich měl při sobě i tzv. teleskopickou tyč
a boxer. Přiznali, že ke zraněním došlo při rvačce, kterou měl údajně
vyvolat mladík, jenž před příjezdem strážníků utekl. Hlídka k ošetření zraněných přivolala zdravotníky, kteří oba mladíky převezli do
nemocnice. Co a jak se událo, šetří dále Policie ČR.
Ve čtvrtek 8. října 2009 při kontrole veřejných prostranství
- zejména dětských hřišť, okolí základních škol, odpočinkových
a klidových zón, zaměřené na možný výskyt aplikačních pomůcek
v rámci opatření „JEHLA“, brněnští strážníci našli a odstranili 244
použitých injekčních stříkaček a jehel. Mimořádného opatření
MP zaměřeného na parky a dětská hřiště, ve kterých se v minulosti objevovaly odhozené použité aplikační pomůcky, se během
akce účastnil maximální možný počet brněnských strážníků. Cílem
celodenního opatření bylo provést kontrolu veřejných prostranství
(parků, dětských hřišť a jiných odpočinkových a klidových zón) na
území metropole a zjistit výskyt aplikačních pomůcek narkomanů
nebo osob, které užívají návykové nebo jiné omamné látky. Hlídky
MP se tak kromě likvidace nebezpečných nálezů snažily předcházet
možnému nebezpečí, které volně odhozené pomůcky toxikomanů
představují.
Mgr. Michal Kopuletý, vedoucí revíru MP

Řečkovice jsou již 90 let součástí Brna
V letošním roce uplynulo 90 let od chvíle, kdy obec Řečkovice
byla připojena k městu Brnu (sousední obec Mokrá Hora byla k Brnu
připojena až později, v roce 1960). Po první světové válce došlo v Brně
k událostem, které výrazně změnily jeho život a podobu. V roce 1919
bylo v rámci správní reformy nově vzniklého československého státu
vytvořeno tzv. „Velké Brno“ sloučením okolních předměstských obcí,
z toho 21 obcí a 2 měst (Králova Pole a Husovic). Podobně se v té
době budovala i Velká Praha a Velká Olomouc. Rozloha města Brna
se zvětšila 7krát, plocha města se zvýšila z 1 815 ha na 12 376 ha,
počet obyvatel se zvýšil ze 131 663 na 221 758. Brno jako hlavní
město tehdejší země Moravskoslezské se stalo po Praze druhým
největším městem Československé republiky. Vznik Velkého Brna
tak otevřel cestu k dalšímu všestrannému rozvoji města ve 20. a 30.
letech 20. století.
Jan Jandl
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SPORT
80. výročí FC Medlánky
Dne 12. 9. 2009 proběhly na fotbalovém stadionu FC Medlánky
oslavy 80 let od založení fotbalového klubu v Medlánkách. Celá
akce oslav nebyla pojata jen v duchu fotbalových utkání, jelikož
ta byla provázena atraktivním programem. Pro děti byly k dispozici atrakce v podobě skákacího hradu a zvířat ze Zoologické
zahrady Brno. Program byl sestaven pro široké spektrum veřejnosti od nejmenších po dospělé. Třebaže se jednalo o výročí
klubu fotbalistů, hlavní slovo měla fotbalová utkání. Během
jednoho dne proběhla soutěžní utkání od nejmenších fotbalistů
až po „Áčko“ medláneckého klubu. Hlavním tahákem oslav bylo
nepochybně utkání mezi veterány medláneckého fotbalu a Bolkovou jedenáctkou, které nakonec skončilo vítězstvím hostů
nad domácími. Doprovodný program, skládající se z vystoupení
šermířské skupiny Grunwald a mistryně světa v akrobatické
jízdě na kole Martiny Štěpánkové-Trnkové, se těšil velkému
ohlasu. Nejmenší návštěvníci si po dobu celé akce mohli hrát
na rytíře s vypůjčenými meči a zbrojí pod dohledem šermířské
skupiny. Za celý den oslav navštívilo akci okolo tisíce návštěvníků.
Celou akci bych zhodnotil jako velice povedenou a poděkování patří organizátorům, jmenovitě medlánecké starostce
Aleně Valentové, řečkovickému místostarostovi Marku Viskotovi
a dalším. Poděkování patří též všem účinkujícím, Bolkově jedenáctce, skupině historického šermu Grunwald z Velkého Meziříčí,
Martině Štěpánkové-Trnkové, ZOO Brno a v neposlední řadě
všem fotbalovým hráčům.
Tomáš Slanina, komise pro sport a práci s mládeží RMČ Brno-Medlánky

Oznámení
Vážení přátelé, ačkoli je začátek školního roku již dávno za
námi, dovolte mi, abych Vás pozdravil. Gymnázium na ulici Terezy
Novákové má již v Řečkovicích své pevné místo, za více než 16 let
své existence se stalo významnou vzdělávací institucí v městě Brně
i v Jihomoravském kraji. Svědčí o tom úspěchy studentů v soutěžích na všech úrovních, ale i úspěšnost absolventů gymnázia při
přijímání na vysoké školy a při dalším studiu. Rád bych na tomto
místě vyjádřil svůj dík i uznání odcházející paní ředitelce Mgr. Věře
Novotné, která stála v čele gymnázia od jeho založení do letošního
srpna. Jako ředitel, který štafetu přebírá, bych chtěl pokračovat
v rozvoji gymnázia stejně, jako tomu bylo v minulých letech. Rád
bych, aby škola dávala svým žákům vynikající vzdělání a pomohla je
připravit nejen na další studium, ale i pro úspěšný život. Chtěl bych,
aby gymnázium žilo společně s obcí a aby v dnešní rychlé době
občas umožnilo Vám, občanům Řečkovic, prožít pár příjemných
a klidných chvil na některé z akcí, které připravujeme.
Všem zájemcům o studium nabízíme návštěvu Dne otevřených
dveří nebo návštěvu našich webových stránek www.gyrec.cz.
Najdete na nich aktuální informace o životě školy, případně emailové a telefonické kontakty, a své otázky tak budete moci položit
přímo.
Vážení přátelé, věřím, že jste spokojeni s prací, kterou odvádíme při vzdělávání Vašich dětí. Věřím, že i Vy, kteří o studiu svých
dětí teprve uvažujete, budete spokojeni, až Vaše děti budou naše
gymnázium navštěvovat. A pevně věřím, že všichni budete hrdí na
kvalitu gymnázia ve vaší městské části.
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel gymnázia

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Extraliga se vrací do „Zamilce“!
Baseballoví Hroši Brno postoupili do extraligy ČR, když ve
finále druhé české nejvyšší soutěže porazili Kotlářku Praha
a v baráži si poradili i s dalším pražským týmem Tempo Titans
3:1 na zápasy. A tak díky těmto úspěchům opět vrací nejvyšší
baseballovou soutěž do Řečkovic.
Základy klubu Hroši Brno Navisys vzešly v roce 2003 z organizace Malá baseballová liga. V tomto roce baseballový reprezentant ČR Mgr. Tomáš Ovesný začal s přípravou mužské kategorie.
Po dvou letech působnosti v oblastní soutěži postoupili muži do
druhé nejvyšší soutěže v ČR - Českomoravské ligy a začali spolu
s dalšími šesti věkovými kategoriemi působit na baseballovém
hřišti v Zamilovaném hájku. V současné době má tento klub 205
členů a z toho 8 je součástí reprezentací ČR.
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ
Mgr. Tomáš Ovesný, trenér hrochů

NÁBORY DO BASKETBALOVÉ PŘÍPRAVKY
2009/10
VALOSUN BRNO – pravidelný účastník 1. ŽBL, hledá dívky
i chlapce, ročníky narození 1997 – 2003, kteří mají zájem o sport
a chtěli by začít s basketbalem. Od září 2009 jsme otevřeli
přípravky v několika brněnských lokalitách. Pro zájemce z MČ
Řečkovice a Mokrá Hora doporučujeme: SPORTOVNÍ HALU SK
KRÁLOVO POLE NA ULICI VODOVA. Tréninky v pondělí 14:00
- 15:00 hod. (stará hala) a středa 14:30 – 15:30 hod. (nová
hala). V případě zájmu kontaktujte trenéra Petra Mazálka, tel.:
774 175 543 a ten Vám sdělí podrobnější informace. Další
kontaktní údaje: e-mail: basketbalkrpole@seznam.cz a nebo
www.valosunbrno.cz
Nejmladší minižákyně VALOSUNU Brno letos vybojovaly ze
2. místa Moravské skupiny postup na MČR i s několika hráčkami
z naší městské části.
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ

Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LISTOPAD:
Futsal – I. A třída:
31. 10. – Řečkovice :
Svážná 9:00 hod., Nekop 9:50 hod.
(hřiště za ZŠ v Jehnicích)
7. 11. – Řečkovice:
Dynamo 9:00 hod., Kalábek 9:50 hod.
(hřiště na Kraví hoře)
Fotbal – II. třída městský přebor:
31. 10. - SK Řečkovice: Slovan B 14:00 hod.
(fotbalové hřiště na ul. Novoměstské)
– III. třída městská soutěž
7. 11. - SK Řečkovice B: Slatina B 14:00 hod.
(fotbalové hřiště na ul. Novoměstské)
Badminton – Meziměstská soutěž:
8. 11. - BCC Řečkovice: Sokol Bořitov 17:00 hod.
(Yonex aréna v Jehnicích pod ZŠ)
Termínovou listinu na měsíc PROSINEC 2009 můžete
zasílat nejpozději do 10. 11. 2009, na e-mailovou adresu:
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ
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KULTURA
KRAJINA A KVĚTINY

Listopadové toulání Vysočinou

S příchodem nového školního roku
zahájila výstavní činnost také Galerie
na radnici. V pátek 11. září 2009 se
zde představily autorky Dana Pacáková
a Marie Bernardi.
Brňanka Dana Pacáková je členka
královopolského sdružení výtvarných
umělců Parnas, které se v naší výstavní
síni objevilo již mnohokrát v minulosti.
Vzpomeňme například zdařilé výstavy
Ing. Juga Machaře či Zdeňka Tichého.
Obrazy z Vysočiny, zahalené do tlumených tónů, navodily atmosféru nastupujícího podzimu a připomněly řadu
nádherných míst našeho regionu (Výhledy do Křižovic, Podzim,
Podzimní cesta). Vodní hladinu známých rybníků a řek zachytila
autorka s neobyčejnou lehkostí a schopností postřehu pro
pomíjivé okamžiky proměnlivé přírody (Rybník u lesa, Lednický
rybník, Svratka u Štěpánova). Tu a tam jsme zahlédli i typické
příbytky podhůří Vysočiny a mohli obdivovat nezaměnitelné
kouzlo zdejších osad (Vesnička na Vysočině).
Ve vedlejší části galerie vystavovala strážnická rodačka
Marie Bernardi. Krajiny, portréty i květinová zátiší v jasnějších
i pestřejších barvách vytvářely vhodný kontrast k tlumeným
odstínům podzimní přírody. Autorka přesvědčila o zručnosti
a schopnosti zvládnout nejen olej, ale také obtížnější techniky
akvarelu či pastelu (Slunečnice, Kosatce, Luční kytice). Výstavu
provázel úvodním slovem místostarosta MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora Mgr. Jan Jandl, v hudební části večera zazněly dvě
italské barokní skladby v podání studenta Základní umělecké
školy Lukáše Kunsta a varhaníka prof. Zdeňka Špatky.

Vy, kdo často navštěvujete ten krásný kout naší vlasti, mi
snad dáte za pravdu, že jen stěží lze určit období, ve kterém je
nejkrásnější. Přece jen však je možné říct, že v tyto podzimní
dny je Vysočina o kousek zadumanější, a snad i smutnější. Pro
ty, kteří si chtějí Vysočinu připomenout ve všech jejich ročních
obdobích, bude od 6. do 15. listopadu 2009 v Galerii na radnici
připravena výstava obrazů Heleny Puchýřové, doplněná již
tradičně půvabnou figurální keramikou výtvarnice Ladislavy
Břečkové. A protože tyto podzimní dny přece jen tak často nelákají k výletům do přírody, přijděte si v klidu, teple a přátelském
prostředí připomenout ony krásné uplynulé letošní dny na naší
Vysočině.
Výstava Heleny Puchýřové a Ladislavy Břečkové bude zahájena vernisáží v pátek 6. listopadu 2009 v 18:00 hod.
a otevřena bude v pracovní dny od 14:00 do 17:00 hod., o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
Na setkání u obrazů a figurek Vás zve

Iveta Kubová

Ivan Koláčný, předseda komise kultury a informací ÚMČ

Neodhalená tajemství Velké Moravy
Ještě před 1300 lety na moravském území existovala a vzkvétala Velká Morava. Dobrých 200 let před Čechami a pražským
biskupstvím již měla svoje arcibiskupství v čele s věrozvěstem
Metodějem. Svojí rozlohou, významem i silou byla ve své době
raně středoevropskou velmocí.
Co dnes víme o Velké Moravě? Velmi málo. Kolik měla správních center? Jedno, dvě nebo ještě více? Jakou úlohu hrálo v její
historii dnešní Hradiště sv. Hypolita u Znojma a Znojmo samo?
Je mnoho otázek, na které získáváme odpovědi postupně a se
značnými obtížemi.

V říjnu 2009 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Rudolf ALBRECHT
Valerie KAŠTÁNKOVÁ
Drahomíra INDROVÁ
Anna POKORNÁ
Emilie ŽÁKOVÁ
Miroslava HAJMANOVÁ
Miroslav KOZEL
Libor JÍLEK
Zdeňka KRÁČMEROVÁ
Eduard ZEMAN
Oldřich ČAPEK
Marie ŠIBALOVÁ
Elena SVOBODOVÁ
Zdenka HOMOLKOVÁ
Eliška MATOUŠKOVÁ
Emilia WITTGRUBEROVÁ
Anna FARONOVÁ
Naděžda BIEDERMANNOVÁ

98 let
95 let
92 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

S nejnovějšími výzkumy prováděnými na Hradišti sv. Hypolita
a s jejich výsledky se můžete seznámit i vy, navštívíte-li v úterý
24. listopadu 2009 v 17:30 hod. na řečkovické radnici,
Palackého náměstí 11, přednášku doc. PhDr. Bohuslava F. Klímy,
CSc., z PdF MU na téma: „Nejnovější archeologické objevy ve
Znojmě – Hradišti“.
Přednášku, která bude spojena jako obvykle s besedou
s autorem, připravil Výbor pro národnostní menšiny ZMČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora.
Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny ZMČ
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