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Slovo starosty
Rekonstrukce zahrad mateřských škol
Vážení spoluobčané,
v uplynulých letech se městské části podařilo
zrekonstruovat většinu budov mateřských škol jak
z hlediska zateplení objektů, tak co se rekonstrukcí
vnitřních rozvodů týče, případně by práce tohoto charakteru měly proběhnout nejpozději do roku 2014. Dalším tématem v rámci zatraktivnění prostředí budov mateřských škol jsou místa, kde děti tráví také podstatnou část
svého času ve školce – školní zahrady. Společným jmenovatelem všech pěti
zahrad v městské části je potřeba komplexně řešit jejich v současnosti již ne
úplně vyhovující zpevněné plochy, starší herní prvky a také stávající rozvržení a skladbu zeleně.
V letošním roce městská část uspěla s žádostí o finanční výpomoc ze
strany města Brna a nově zrekonstruované zahrady se tak dočkaly děti
v MŠ Kárníkova a MŠ Novoměstská. V obou případech byly vybudovány
nové zpevněné plochy pro odrážedla a trojkolky, došlo k vyčlenění větších
travnatých ploch pro míčové hry, doplnění některých stávajících herních
prvků novými a k úpravě a doplnění novou výsadbou. V obou zahradách
bylo potřeba provést poměrně velké terénní úpravy, ať už kvůli zhutnění
povrchu pod zpevněnými plochami, nebo kvůli vyrovnání podkladu pod
herními prvky. V případě MŠ Kárníkova činí dotace města 2,3 mil. korun, na
MŠ Novoměstskou poputuje 1,7 mil. korun, celkové náklady pak v prvním
případě činí 2,7 mil. korun, ve druhém 2 mil. korun včetně DPH.

Z důvodu vybudování nové třídy probíhaly v průběhu srpna práce
spočívající v rozšíření zahrady i na MŠ Tumaňanova. Vybudován byl příjezd
pro techniku, zpevněné plochy pro pohyb dětí, doplněno bylo oplocení,
mobiliář a herní prvky. Jelikož tyto úpravy nebyly zařazeny do projektu nové
třídy spolufinancovaného z Regionálního operačního programu, byly celkové náklady ve výši 500 tisíc korun včetně DPH hrazeny z rozpočtu městské
části.
Učitelkám ze všech tří dotčených školek a také dětem i jejich rodičům
bych chtěl na tomto místě poděkovat za trpělivost, kterou museli během
podzimních měsíců, do kterých práce zasáhly, prokázat.
Letošním rokem jsme se tak významně posunuli ke splnění cíle zvelebit
a zkultivovat zahrady v mateřských školách v městské části. Poslední dvě, tj.
MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova, čeká v nadcházejícím roce zateplení budov,
na které by následně úpravy zahrad navázaly.
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta městské části

Zahrada MŠ Kárníkova

Zahrada MŠ Novoměstská

Rozsáhlá rekonstrukce ulice Vránova začala
Po delší přípravě započaly stavební práce v ulici Vránova. V rámci několika
navazujících staveb bude během následujících měsíců v celé ulici postupně
vyměněno staré potrubí kanalizace, vodovodu a plynovodu a na závěr bude
obnovena silnice a zrekonstruovány chodníky. Náklady na veškeré práce se
odhadují na 109 milionů Kč.
Financování jednotlivých částí rekonstrukce ulice je zajištěno z více zdrojů:
investorem rekonstrukce vodovodu a vozovky je město Brno, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., financují opravu kanalizace, JMP Net, spol. s r. o., zajišťují
opravu plynovodu a z rozpočtu Brněnských komunikací, a. s., budou opraveny
chodníky.
Výsledkem prací bude kompletní obnova uvedených inženýrských sítí
v celé délce ulice Vránova a celoplošná obnova komunikace v celé ulici.
Rozsáhlý soubor staveb zahajuje již nyní oprava kanalizace a kanalizačních
přípojek k jednotlivým nemovitostem. Práce si už od začátku stavby vyžádají
úplnou dopravní uzávěru úseku, ve kterém budou prováděny. Vybraný zhotovitel stavby, kterým je brněnská firma D.I.S., spol. s r. o., bude pracovat na
základě smlouvy o dílo s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, které zajišťují
stavební dozor, kontrolu prováděných prací a kvality stavby a současně mají
za úkol koordinovat veškeré práce (jak již bylo řečeno, půjde o výměnu několika sítí, a tedy i o několik firem, které budou příslušné práce provádět). Technické řešení staveb kanalizace, vodovodu, plynovodu a komunikací je vzájemně
koordinováno již v projektové dokumentaci.
Rozsah uzavřeného staveniště se bude postupně rozšiřovat podle postupu prací na výměně kanalizace tak, aby na jaře příštího roku bylo možno
zahájit práce na vodovodu a plynovodu (oboje včetně výměny přípojek k jednotlivým domům). Plánovaným termínem dokončení opravy celé ulice včetně
obnovy komunikace je podzim roku 2014.
Povolení jednotlivých staveb byla projednána s příslušnými stavebními
úřady v rozsahu požadovaném stavebním zákonem. Podrobné podmínky pro
dopravní uzavírku a zvláštní užívání komunikace po dobu stavby stanovil odbor Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (po projednání s Policií
ČR a Odborem dopravy Magistrátu města Brna), který pro dopravní uzavírku
vydává potřebné povolení.

Všem vlastníkům, resp. uživatelům nemovitostí na ulici Vránova zaslal
zástupce Brněnských vodáren a kanalizací počátkem října informační dopis
s dalšími podrobnějšími informacemi a zejména s telefonickými kontakty na
odpovědné pracovníky zhotovitele stavby a technického dozoru stavby. Informace o stavbě a telefonické kontakty jsou zveřejněny i na informační tabuli,
vyvěšené na staveništi.
Zahájený soubor staveb se přímo dotkne nejenom obyvatel bydlících
v ulici Vránova, ale i těch, kteří bydlí v přilehlých ulicích. Stavební činnost přinese dopravní uzavírky, způsobí dočasné omezení v užívání ulic, přechodné
zvýšení prašnosti i hluku, stejně jako složitější příjezd a přístup k jednotlivým
nemovitostem.
Důležité je, že v úsecích, kde se bude pracovat, bude zakázáno zastavení
a bude sem zakázán vjezd všem vozidlům – s výjimkou těch, která obdrží povolení od zhotovitele stavby. Příslušný úsek bude tedy třeba objet. Platí však,
že Vránova ulice nebude uzavřena celá najednou, uzavírána bude postupně
po jednotlivých úsecích (od křižovatky ke křižovatce). Jakmile to postup prací
dovolí, bude v příslušných částech obnoven provoz alespoň pro dopravní obsluhu. Plný provoz bude možné zahájit až po dokončení nové silnice a chodníků, tedy po zlikvidování celého staveniště.
Zhotovitelé staveb budou po dobu stavby pod trvalým dohledem stavebního dozoru i příslušných odborů magistrátu a úřadu městské části. Všichni
účastníci stavby se budou snažit maximálně snížit nezbytná omezení na nutný
rozsah, případné vzniklé problémy budou řešit operativně. Zástupci investora,
městské části i dodavatelů staveb přesto žádají občany o pochopení a toleranci nutných omezení, která jsou s tak rozsáhlou stavbou spojena. Inženýrské
sítě ve Vránově ulici, jejichž výměna právě započala, totiž dožívají, například
vodovod pochází z 30. let minulého století. Bez nepříjemné, avšak nezbytné
stavební činnosti, jejíž nejzřetelnější formou se stanou výkopové práce, nelze
tyto staré rozvody nahradit novými. Důležité také je, že se zdejší obyvatelé
nakonec dočkají i nové silnice a chodníků. Děkujeme za pochopení.
O průběhu stavby a případných aktualitách Vás budeme průběžně informovat i ve zpravodaji ŘEČ.
Ing. Miroslav Martínek, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 48. schůze RMČ a z XXI. zasedání ZMČ
48. schůze RMČ se konala 9. 10. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – září 2013,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2014 a jmenovala výbor ve složení Mgr. Bc. Marek Viskot, PaedDr. Ladislav Filipi,
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., Ing. Marek Gut, Oldřich Gardáš,
Mgr. Jiří Mottl, jehož úkolem bude hody připravit,
• projednala zprávu České školní inspekce týkající se zjištěného
případu šikany v ZŠ Horácké nám. a opatření, která škola v této
souvislosti učinila,
• schválila smluvní dokumentaci ke zřízení spořicího účtu u peněžního ústavu Equa bank, a. s., Karolinská 4, Praha,
• schválila smlouvu o dílo na výměnu bytového jádra v domě
Novoměstská 31 s firmou ELTI-HB, spol. s r. o., Uprkova 8, Brno,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo na venkovní úpravy bývalého pivovaru
s firmou PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, Brno,
• schválila smlouvu o dílo na rozšíření veřejného osvětlení v ulici
Družstevní s firmou ELCAN, spol. s r. o., Rumiště 3, Brno,
• projednala majetkové záležitosti – převody a pronájmy
nemovitostí,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

OZNÁMENÍ
Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
nám. 11 oznamuje, že z pondělí 23. 12. 2013 bude z technických důvodů přesunut úřední den na čtvrtek 19. 12. 2013.
Občané si mohou svoje záležitosti vyřídit od 8 do 17 hodin.

Větve ohrožující elektrické vedení
musí být odstraněny
Pokud vlastníci či uživatelé pozemků neprovedou do konce tohoto roku
ořez dřevin, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování elektrického vedení, učiní tak zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.,
vlastními prostředky. Podle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.)
mají totiž právo za tímto účelem vstupovat a vjíždět na cizí pozemky. Dřevní
hmotu ponechají na místě, klestí a další zbytky odstraní.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1 kV do 35 kV pro vodiče
bez izolace vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m,
měřeno vodorovně od krajního vodiče na obě strany.
Při ořezávání je však třeba se k vodičům nepřiblížit více než na předepsanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní nástroje či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V) činí
1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV) 3 m.
V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost udržovat
volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav
vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., a za podmínek pro tuto práci stanovených.
Při kácení dřevin je třeba postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat
či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může být pokutováno Energetickým regulačním
úřadem.
Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonním
čísle 840 111 333.
Podle informací od společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.,
připravil Ing. Jan Klement, Oddělení životního prostředí
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

XXI. zasedání ZMČ se konalo 17. 10. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – září 2013,
• projednalo majetkové záležitosti – nabytí pozemků do majetku
města Brna,
• souhlasilo se změnou využití malé části lesního pozemku při
Borové ulici v Soběšicích na komunikaci a prostranství místního
významu,
• nesouhlasilo se změnou hranic stabilizované plochy pro veřejnou
vybavenost – školství a stabilizované plochy všeobecného bydlení při ulici Kořenského v Územním plánu města Brna ve prospěch
plochy všeobecného bydlení,
• nesouhlasilo se změnou plochy rekreační zeleně na svahu nad
areálem bývalého pivovaru na plochu čistého bydlení,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o zrušení územního plánu
(regulačního plánu) centrální části Řečkovic),
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. F.

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Vás srdečně zve na představení
pro děti ve věku od 2 do 8 let s herci a loutkami, které se uskuteční ve středu
27. listopadu 2013 v 16:00 hodin na řečkovické radnici, Palackého nám. 11,
Brno.
Děti se mohou těšit na pohádku „O svišti Pišti“ v podání Divadla kača
a kača. Příběh vypráví o malém svišťovi, který neumí pískat. Tak moc se snaží
a stále žádný hvizd. Je vůbec svišť? Vždyť se mu posmívají i kamarádi. V pytlákově batohu se Pištík dostává do lidského světa, kde potkává spoustu „velkých
svišťů“, kteří pískají o sto šest. Ani oni mu však neumí pomoci. Naučí se Pištík
pískat?
Představení je spojeno s realizací veřejné sbírky za účelem ochrany kulturních památek a tradic – na obnovu a úpravu areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Den seniorů na radnici
Prvního října se sešli řečkovičtí senioři na radnici, aby si připomněli svůj svátek – Mezinárodní den seniorů. Potěšily je předškolní
děti ze skupiny Krtečci s rytmickými tanečky. Úspěch měly i písně
z muzikálů v podání pana Aleše Slaniny, člena Městského divadla v
Brně. Senioři se aktivně zapojili do debaty o prevenci kriminality se
strážníkem městské policie. Beseda s řečkovickým rodákem, věkem
seniorem, ale duší stále mladíkem, panem Jaroslavem Hermanem,
potěšila všechny přítomné. Senioři tentokrát nejenže sledovali připravený program, ale také se aktivně zúčastnili soutěže a vylosovaní
účastníci získali upomínkový dárek. Občerstvení i drobný dárek připravila městská část pro každého seniora.
Božena Trnková, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Maminko, tatínku,
pojďte se mnou na pohádku!

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

Už je to tak, že Vánoce jsou již na dohled. Proto v rámci cyklu „Maminko,
tatínku, pojďte se mnou na pohádku!“, který pod záštitou o. s. Verbum et
musica organizuje volnočasový klub Jonáš, přicházíme s pohádkou „Jak šli
zajíci do Betléma“, kterou uvedeme ve Sboru Páně na Vážného ul. č. 6., a to
dne 30. listopadu 2013 v 16:00 hodin.
Evu Lesákovou, která v této pohádce vystupuje, mohou diváci znát pro její
nezaměnitelný herecký projev jako výraznou oporu Divadla Radost.
Samotná pohádka je komediální hříčkou o narození Ježíška. Protagonisty jsou dva zajíci Ušák a Lojza, do Betléma je vede hvězda Kometa. Cestou
potkají Tři krále, ale také zlého vlka Herodesa, který jim cestu za novým králem Spasitelem chce překazit. Vše dobře dopadne a zajíci i Tři králové šťastně
dorazí do cíle svého putování.
Po představení bude následovat adventní tvoření a hry v klubu Jonáš, a to
jak pro děti, tak i pro rodiče.
Délka představení je cca 45 min. a je určeno pro děti z MŠ, a z 1. a 2. tříd
ZŠ. Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete také na www.
ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com.
Vratislav Jan Marša
o. s. Verbum et musica

Srdečně zveme na tyto akce:
KURZ PÁJENÉHO SKLA-TIFFANY pro začátečníky a mírně pokročilé,
dospělé a mladé od 10 let Sobota 16. 11. 2013, 9-13 hod.
Skvělé dekorace a dárky na Vánoce. Možnost domluvení pokračování
- lampy. Rezervace místa předem, záloha 100 Kč, kurz od 4 účastníků.
Cena: 600 Kč.
ADVENTNÍ VAZBA VĚNCŮ Čtvrtek 28. 11., 17-19 hod.
Výroba adventních věnců na slaměný korpus, užití větviček, přírodnin,
stuh, koření aj. ozdob.
Možnost dokoupení stojánků na svíčky. Hlaste se prosím předem
– viz kontakt. Cena: 250 Kč/dospělí, 150 Kč děti.
VÁNOČNÍ DÍLNY Sobota 7. 12., od 9 do 12 hodin si můžete dojít
vyrobit dárky a dekorace, přáníčka, tašky, svíčky a mýdla. Cena cca
50-200 Kč podle množství a druhu výrobků. Hlaste se prosím předem
- viz kontakt.
TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA, kurz akreditovaný MŠMT pro dospělé
Uzávěrka přihlášek 15. 1. 2014. Celkem 4 setkání. Cena za jeden den
(9-17 hod.) 750 Kč.

CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Školní rok 2013/14 v CVČ:

Nabízíme volná místa v některých kroužcích pro děti, mládež
a dospělé. Více informací naleznete na adrese:
www.ddmhelceletova.cz/materidouska/.

Nabídka akcí v listopadu a na začátku prosince
Pátek 8. 11. Promítání filmového klubu “Shrek IV“, děti od 6 let, od
17.00 do 19.00 hodin. Přihlášky Psotová - 732 325 457. Cena 50 Kč.
Sobota 16. 11. Martinské dílničky od 9.00 do 12.00 hodin. Tradiční
akce pro nejen pro děti, připravena bude i dílna pro mládež a dospělé.
Není třeba se hlásit předem, přijďte. Příspěvek na materiál 50 – 200 Kč
dle výběru dílniček.
Pátek 22. 11. Lampionový průvod s uspáváním ježečků.
Pro děti od 5 let. Začátek v 16.30 hod. Cena: 50 Kč.
Bližší informace a přihlášky: Karin Volfová - 606 206 477.

Akce pro dospělé
Astro konstelace, sobota 9. 11. v době od 10.00 do 17.00 hodin.
Přihlášky, informace: Kristýna Liptáková, 776 883 071,
liptakova.kristyna@seznam.cz.
Pátek 29. 11. Základy praktické homeopatie pro každý den.
Přednáška MUDr. Alexandra Fesika, zakladatele Akademie klasické
homeopatie. Doba: 16.00 – 18.00 hodin. 200 Kč, v ceně je konzultace
s lékařem. Přístupno široké veřejnosti.
Přihlášky předem - Psotová -732 325 457.

Akce s tvůrčím zaměřením:
Keramika a jiná řemesla
Tvořivé podvečery pro náctileté a dospělé. Pondělky 17.00 – 19.00
hodin, cena 150 Kč. Přezůvky s sebou. Přihlášky týden předem pí. Čáslavová - 604 932 340.
4. 11. Drátěný šperk s korálky. 18. 11. Sluníčko z pediku a podzimní
věneček. 2. 12. Keramická miska.
Tvoření s nejmenšími “Dárečky na vánoce“
Pro maminky s dětmi, úterky dopoledne od 9.30 do 11.00 hodin.
Cena 50 Kč dospělý + dítě (další dítě za 25 Kč). S sebou přezůvky,
zástěru, svačinku. Přihlášky týden předem, pí. Čáslavová - 604 932 340.
19. 11. Kočka, 26. 11. Rámeček na fotku (foto 9 x 13 s sebou),
3. 12. Miska z keramiky.
Dárečkování – dílničky pro děti, které chtějí překvapit vlastními dárky.
Cena 50 Kč.
S sebou: přezůvky, zástěru, svačinu. Hlaste se týden předem,
pí. Čáslavová - 604 932 340. Pátky od 16.00 do 17.30 hodin.
15. 11. Mýdlová, 29. 11. Keramická socha, 6. 12. Mozaika,
13. 12. Korálkování.
                           Pracovníci Centra volného času Mateřídouška
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Jak to bylo se svatým Martinem ?
O křesťanském světci sv. Martinovi či Martinovi z Tours víme téměř
všichni, že přijíždí 11. listopadu na bílém koni, že daroval půl svého
pláště žebrákovi a že s jeho svátkem jsou spojeny i příjemné tradice.
Jaká však je skutečná podstata této populární legendy?
Svatý Martin je skutečnou historickou osobností raně křesťanské
Evropy a jeho život je svázán s územím dnešního Maďarska, kde se
narodil, a s územím Galie (dnešní Francie), kde ponejvíce působil
a kde též zemřel. Na rozdíl od většiny křesťanských světců však nezahynul mučednickou smrtí. Jeho jméno i památka jsou dodnes velmi
živé a zvláště ve Francii uctívané.
Sv. Martin se narodil zřejmě v roce 316 v dnešním Szombathely
v rodině důstojníka římských legií, dislokovaných v tehdejší římské
podunajské provincii Panonia. Na přání otce byl vychováván k vojenské kariéře. Ve věku 10 let se však stal v severoitalské Pavii katechumenem (kandidátem křtu). O 5 let později, už jako voják – legionář
sloužil v západořímské provincii Galia. Brzy se stal důstojníkem legií.
Ti na rozdíl od řadových legionářů měli k dispozici vedle výzbroje a výstroje i jízdní koně. Jednou při návratu z cesty spatřil Martin
u bran města Amiens polonahého žebráka, prosícího o almužnu.
Peníze ani jídlo u sebe Martin neměl, tak aspoň daroval žebrákovi
půl svého vojenského pláště jako ochranu proti chladu. Vojenské pláště té doby nebyly v podobě dnešních kabátců, nýbrž
rozměrnějšího pruhu sukna, sloužícího při polním tažení i jako
přikrývka. Svůj plášť tedy Martin rozťal mečem a půl žebrákovi
daroval. V noci se mu pak zjevil Kristus, oděný polovinou jeho
pláště, který chválil Martina svým andělům jako člověka soucítícího s nuznými a trpícími. Toto zjevení přimělo Martina k odklonu od vojenské dráhy. Brzy nato byl pokřtěn a na vlastní přání
odešel na misijní pouť do rodné Panonie, zčásti dosud pohanské,
zčásti ovládané arianismem, učením vycházejícím z filosofickoteologických tezí alexandrijského kněze Areia o Božské Trojici.

Vyštván arianskými duchovními uprchl Martin
na čas na malý ostrov u italského pobřeží do
ústraní jako poustevník. Okolo roku 360 byl povolán poitierským biskupem Hilariusem zpět
do Galie. Zde v Ligugé si založil Martin malou
poustevnu, z níž se později stal první klášter
v Galii.
V letech 371-372 byl Martin zvolen biskupem v Tours. Ve svém biskupství pak
Martin zemřel 8. listopadu 397 jako
osmdesátiletý. Pohřben byl o 3 dny
později 11. listopadu. Tento den pak
byl určen jako jeho svátek. Jako
světec - nemučedník je sv. Martin
uctíván již od 5. století. Ve středověku se stal hrob sv. Martina
franckou národní svatyní, on sám
patronem franské říše a druhá dochovaná polovina jeho pláště franckou říšskou relikvií, provázející vojska na všech válečných taženích.
Nejčastěji je sv. Martin zobrazován jako ozbrojený římský jezdec
na koni roztínající mečem svůj plášť. Barva koně v popisu atributů
sv. Martina chybí. Na západoevropských obrazech světce je kůň nejčastěji hnědý a pojem Martina na „bílém koni“ je tedy nejspíš středoevropský fenomén, pocházející ze staletého pozorování počasí
v našich zeměpisných polohách, kdy počátkem listopadu okolo svátku sv. Martina padá první sníh.
Se svátkem sv. Martina jsou spojeny i výtečné gastronomické
tradice – martinské pečené husy, speciální martinské pečivo
a v posledních letech u nás stále populárnější svatomartinské víno.
       Ivan Koláčný
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Co vám říkají jména
Přemysl a Otakar Kozákovi?
Po nicotném úspěchu, který jsem před mnoha léty sklidil, hledaje výzvou na
stránkách tohoto zpravodaje majitele obrazů vytvořených oběma jmenovanými
řečkovickými malíři, odhodlávám se ještě jednou k témuž kroku. Oba umělci
patřili ve druhé polovině 20. století k vyhledávaným brněnským výtvarníkům,
kterými bychom se dnes měli dozajista pyšnit. Oba již nejsou mezi námi.
Akademický malíř Přemysl Kozák emigroval v roce 1968 do Německa, později
do Švýcarska, kde v roce 1974 zemřel. Jeho mladší bratr Otakar byl sice jen
absolventem brněnské Školy uměleckých řemesel, jeho tvůrčí záběr byl však
mnohem širší. Vedle neuvěřitelně realistické malby a kresby přírody a přírodnin,
portrétů, květin a zátiší byl též výtečným grafikem, řezbářem, tvůrcem originálních kovových šperků a dalších uměleckých artefaktů. Otakar zemřel na následky
nezaviněné automobilové nehody v 80. letech minulého století.
Jednu z výstav v příštím roce bychom rádi věnovali těmto neprávem opomíjeným zdejším umělcům. Výstava bude pochopitelně neprodejní a bezpečnost
vystavených děl bude zaručena standardním ochranným režimem naší galerie.
Byli bychom tedy vděčni našim čtenářům nejen za dobrou vůli zapůjčit umělecká
díla Přemysla a Otakara Kozákových k výstavě, ale i za upozornění, kde se jejich
obrazy nacházejí. Jsem přesvědčen, že zejména obrazy Otakara Kozáka díky jeho
neobyčejné tvůrčí plodnosti mohou být zastoupeny v některých regionálních
galeriích v okolí Brna i v našem městě. Snad se tedy podaří napodruhé to, co nám
před léty nebylo dopřáno. S vaší pomocí.
S díky za pochopení vás všech a snad i za vaši ochotu váš.
Ivan Koláčný,
předseda komise kultury a informací RMČ

Kociánka a květiny
V termínu 29. 11. - 2. 12. 2013 od 9,00 do 16,00 hodin
je pořádána tradiční výstava orchidejí a keramiky
v Centru Kociánka.
Najdete nás na Kociánce 2 - areál zahrady. Zastávka Královopolská
strojírna, nebo Kociánka - autobusové linky 44, 53, 81 a 84.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pracovníci Centra Kociánka

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno
Historicko - dokumentační komise MV ČSBS
Univerzita obrany v Brně
Vás zvou

ve čtvrtek 14. listopadu 2013

na pietní akt k 74. výročí událostí
17. listopadu 1939
a uzavření českých vysokých škol,
který se uskuteční v 15:00 hod.
v Kounicových kolejích v Brně-Žabovřeskách
na ulici Králova.
Za pořádající organizace
Irena Matyášková, předsedkyně MV ČSBS v Brně

Zveme na divadelní představení hry

L. Smoljaka, Z. Svěráka a J. CIMRMANA:

POSEL Z LIPTÁKOVA
Hra bude sehrána dne 17. 11. 2013 od 18:00 hodin
v sokolovně ochotnickým spolkem TYJÁTR z Křižanova.
Vstupné dobrovolné.
Pořádá Římskokatolická farnost Řečkovice.
			       P.  Jan Kotík

Zemřel nejstarší obyvatel naší MČ
Ve věku nedožitých 102 let zemřel náhle dne 5. října t. r.
MUDr. Rudolf Albrecht, plukovník zdravotní služby ve výslužbě,
nositel vysokých ocenění České stomatologické společnosti,
člen Československé obce legionářské a čestný občan Lelekovic.
V obřadní síni brněnského krematoria se s ním rozloučil úzký
okruh rodiny a nejbližších přátel. Čestnou stráž u rakve zesnulého
drželi členové Klubu vojenské historie ve stejnokrojích pozemního vojska armády Republiky československé z roku 1938.
Čest jeho památce.
Ivan Koláčný

Historie Moravy

Chcete se dozvědět více o historii Moravy?
Pak je tato pozvánka určena Vám, zájemcům o dějiny Moravy od pravěku až po XVIII. století „Pravěk, raná doba dějinná,
středověk a raný novověk na Moravě“. Přednášet bude Mgr.
Ondřej Hýsek, Ph.D., spoluautor učebnice „Morava – dějiny
země uprostřed Evropy“. Přednáška se uskuteční 21. listopadu
2013 od 17:00 hodin v zasedací síni řečkovické radnice. V příštím
roce bude navazovat druhá část shrnující dějiny Moravy v XIX.
a XX. století.
Za organizátora besedy „Výbor pro národnostní menšiny
ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“
Vás zve na tuto zajímavou akci
Ivan Koláčný, předseda výboru
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.
Email: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,
606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích
podlah, ochrana proti holubům. Tel. 603 510 009
KOUPÍM byt 2 nebo 3+1 v Řečkovicích. Tel.: 720 358 722

KOUPÍM byt 2+1 s balkonem ve 2 nebo 3 posch. v oblasti ulic
Novoměstská, Letovická, Kunštátská nebo Boskovická event.
vyměním za jednopokojový v Kr. Poli + doplatek.
Tel.: 530 321 561, 530 323 838
UŠETŘETE NA VAŠEM POJIŠTĚNÍ – projdeme Vaše stávající
smlouvy a najdeme stejné pojištění za méně peněz. Böhmova 1,
Brno, www.centrumsluzeb.net, tel.: 840447777
KOPÍROVÁNÍ – kopírování, kroužková vazba, tisk z Vašeho média,
skenování a další. Böhmova 1, Brno www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 44 77 77
HLEDÁTE příležitostnou práci, přivýdělek, brigádu?
Vhodné také pro ženy na MD i studenty. Tel.: 603 899 555
NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ ZA VODU – až 60% úspora za vodu
– máme pro Vás řešení Německo-Švýcarské firmy NEOPERL.
Böhmova 1, Brno www.centrumsluzeb.net,
tel.: 840 44 77 77, 603 899 555

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165

KOUPÍM byt 1+1, (1+kk) platba hotově. Děkuji na nabídku.
Volejte 608 021 097

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

VYMĚNÍM OB 1+1 v Řečkovicích za 3+1. Tel.: 605 91 11 64

BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na
klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

PRODÁM GARÁŽ v osob. vlastnictví v Řečkovicích,
ul. Terezy Novákové. Cena dohodou. Tel.: 606 171 116
VÝDĚLEK 25-35.000 Kč pro aktivní mladé lidi. 775 928 243
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
! NOVĚ přezutí kola za 125,- Kč !
/uvedená cena je za demontáž, montáž,
vyvážení 1 osobního kola do 16“/
Kompletní pneuservisní služby, internetové ceny pneumatik.
Ke každé zakoupené sadě pneumatik DÁREK ZDARMA!!
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod., SO-12 hod.
TEL.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

HLEDÁM ke koupi jakýkoliv byt Řečkovice a okolí, tel.: 602 540 040
OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracovníky osoby se zdravotním
postižením na pozici uklízeč/ka a strážný/á na ostrahu objektu na
HPP v Brně. Volejte 730 186 797

Placená inzerce

KOUPÍM GARÁŽ s elektřinou v blízkosti Novoměstské ul.,
případně možný i nájem. Tel.: 608 906 310
VYMĚNÍM OB 1+1 na ul. Novoměst. za 2+1. Tel.: 604 722 604
HLEDÁM pomocníka k občasné výpomoci na zahradě.
Odměna 60,-- Kč/hod.. Tel.: 737 148 001
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ka), kosmetičky, manikérky,
maséry(ky), Řečkovice, Vážného 21, tel: 602717401,
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásně opálené tělo, navštivte STUDIO
SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.: 725042828,
www.studio-silent.cz
CHCETE PRODAT nebo pronajmout dům, byt, chatu, zahradu
či pozemek? My Vám pomůžeme a vše vyřídíme za Vás.
Quatro reality. Tel.: 725 638437

Placená inzerce

Lekce angličtiny
v Řečkovicích s rodilým mluvčím

Učebna: Palackého náměstí 10
Tel.: +420 723 149 312
E-mail: jana.changuir@seznam.cz

www.jclekce.com
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LISTOPAD:
Fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
2. 11. SK Řečkovice : Medlánky 14:00 hod.
9. 11. SK Řečkovice : Rájec-Jestřebí 14:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 5. liga (Yonex aréna Jehnice)
23. 11. BC SmartLife Řečkovice B : Uherské Hradiště 11:00 hod.
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Druhé zákoulení na Mokré Hoře
Druhý ročník turnaje v pétanque „O pohár starosty městské části“ se nesl
ve znamení rehabilitace hřiště, které se úplně napoprvé příliš nepovedlo. Na
konci léta však byl povrch hracích ploch upraven a věřím, že nyní už dělá hráčům radost.

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala)
9. 11. VALOSUN KP Brno : DSK Nymburk 16:30 hod.
22. 11. VALOSUN KP Brno : BK IMOS Brno 17:30 hod.
30. 11. VALOSUN KP Brno : Hradec Králové 15:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala)
1. 11. Tango Brno : Sparta Praha 20:00 hod.
8. 11. Helas Brno : Nenaho Praha 20:00 hod.
15. 11. Tango Brno : Hradec Králové 20:00 hod.
22. 11. Helas Brno : Tango Brno 20:00 hod.
29. 11. Helas Brno : Teplice 19:30 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
9. 11. KP Brno : Zlín 17:00 hod.
30. 11. KP Brno : Hranice 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen
7. 11. VK KP Brno : Olomouc 18:00 hod.
23. 11. VK KP Brno : Frýdek-Místek 18:00 hod.
30. 11. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – Extraliga mužů
15. 11. Bulldogs Brno : Otrokovice 16:45 hod.
24. 11. Bulldogs Brno : Kladno 17:00 hod.
aktuálně na: www.bulldogs.cz
Termínovou listinu na měsíc prosinec zasílejte nejpozději do 15. 11.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Šest družstev zformovaných ze zastupitelů a pracovníků úřadu městské
části se sešlo na hřišti v ulici Pod zahradami ve slunečné, ale překvapivě studené páteční odpoledne 27. září 2013, aby opět bojovalo o starostův putovní pohár. Řečkovičtí Orli, vítězové loňského ročníku, se sice letos neúčastnili,
ovšem svou tajnou zbraní v podobě Oldřicha Gardáše posílili partnerský tým
reprezentující KDU-ČSL. Lidoveckou spanilou jízdu zastavili až ve finále disciplinovaně hrající koulaři z ODS, kteří si navzdory nepříznivým preferencím
nakonec pohár odnesli domů.
Jak už to při tomto kompromisu mezi sportem a společenskou hrou bývá,
panovala během turnaje pohoda a dobrá nálada, kalená pouze chladem přicházejícího podvečera.
Oliver Pospíšil

TJ Sokol Řečkovice
ŘEČKOVICKÁ TŘINÁCTKA
ve spolupráci s MČ BRNO-ŘEČKOVICE a MOKRÁ HORA
si Vás dovoluje pozvat na již tradiční

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,
která se bude konat

v neděli 1. prosince 2013
v 10:00 hod. a ve 14:30 hod.
v řečkovické sokolovně.
Děti (a nejen ony) si užijí pásmo pohádek a písniček a pro každé dítě
je na konci představení nachystána malá sladkost, kterou dostane od
Mikuláše, Anděla anebo Čerta.
Vstupné je dobrovolné a nebude chybět již také tradiční prodej
výrobků chráněných dílen a výborný vánoční punč, svařák anebo čaj.

Přijďte,
těšíme se na Vás!
Eva Janovská
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KULTURA
V listopadu v galerii Střípky
post-atomové renesance
Podrobné představování malíře, grafika a fotografa Václava Macha – Koláčného zdá se mi být zbytečné. Vždyť u nás
v Galerii na radnici měl již několik výstav,
a vždy úspěšných. Za poslední léta jeho
tvorby lze jen konstatovat, že v technice
malby se už blíží k vrcholu možného. Jeho
obrazy vynikají technickou dokonalostí,
další vývoj pozitivním směrem lze však vysledovat v jejich kompozici i v námětové
nápaditosti s jemnými prvky humoru. Na
jeho obrazech nacházíme snové, ale i zcela konkrétní známé krajiny, stejně jako půvabné prvky většinou exotických ženských aktů. Vedle klasické malby
olejem se věnuje i technice kombinované, pro tvorbu grafickou mistrně využívá i všech možností daných současnými PC.
Václav Mach – Koláčný je umělcem velmi plodným. Jen od počátku roku 2011 uspořádal 14 samostatných výstav po celé ČR. Velmi
často vernisáže jeho výstav provází houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Na kolektivní výstavě v italském Porto Sant´Elpidio „XIV. Premio
internationale d´arte San Crispino 2012“ získal V. Mach – Koláčný za
vystavené dílo zvláštní cenu umělecké kritiky „Premio speciale della
critica“.
Prodejní výstava děl Václava Macha – Koláčného s názvem
„Střípky post-atomové renesance“ bude zahájena vernisáží
v pátek 8. listopadu v 17 hodin. V její hudební části vystoupí žáci
ZUŠ v Králově Poli. Výstava bude přístupná v obvyklém režimu:
v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do
17 hodin. Na setkání nad obrazy Václava Macha – Koláčného se těší
členové kulturní komise.
Ivan Koláčný, předseda komise

V říjnu oslavili své jubileum

Pavla KRATINOVÁ
Oldřich KOTOUČEK
Miloslava JANČOVÁ
Zdeňka PRAVEČKOVÁ
Věra BARTOŠOVÁ
Růžena MACHÁČKOVÁ
Libuše DUŠÍKOVÁ
Anežka ULRICHOVÁ
Bohunka SADOVSKÁ
Miroslav FILIP
Lev ZERHAU
Jiřina VALENTINOVÁ
Edita ZEMÁNKOVÁ
Věra VAŠÍČKOVÁ
Yvonna DVOŘÁČKOVÁ
Zdenka HORKÁ
Danuše ŽŮRKOVÁ

93 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 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.

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER

12. listopadu v 18.00 hod. v sále školy
13. listopadu v 18.00 hod. v sále školy

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
v neděli 1. prosince v 16.30 hod.
Srdečně zve
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

Akce ZUŠ V. Kaprálové
v měsíci listopadu 2013:
6. 11. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert
13. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert klavírního oddělení
14. 11. v 18 hod., sál školy
Koncert pro Vážku
/charitativní koncert Diakonie ČSE – středisko Brno/
18. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert smíšeného oddělení
19. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert smyčcového oddělení
21. 11. v 18 hod., sál školy
Houslový koncert žáků prof. J. Novotného
27. 11. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert
28. 11. v 18 hod., sál školy
Oborový koncert dechového oddělení
28. 11. v 17.30 hod.
Konvent Milosrdných bratří Letem světem s akordeonem
/charitativní koncert pro OS ELPIS/
Srdečně zve Jana Sapáková,
ředitelka školy
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