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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 1., ROČNÍK XIX.

rok 2010 v naší městské části
Vážení spoluobčané,
v posledních letech jsem na
stránkách lednové ŘEČi informoval
o připravovaných počinech radnice
do nového roku. Jelikož poslední
měsíce roku 2009 uplynuly snad
ještě rychleji než pověstná voda,
a také protože redakční uzávěrka
je neúprosná a šéfredaktor nekompromisní, činím tak po roce znovu.
Podkladem, o který se budu na
následujících řádcích opírat, nechť
je mi návrh rozpočtu městské
části na rok 2010. Ten obsahuje
mimo jiné níže uvedené investiční akce či opravy, tedy výsledky
práce radnice, které jsou nejvíce
hmatatelné a patrně i z pohledu
obyvatele Řečkovic a Mokré Hory
nejzajímavější.
Na prvním místě zmíním úspěchy bytového hospodářství a regeneraci v pořadí třetího panelového domu na ulici
Žitná 7. Zde dojde k výměně oken za plastová, zateplení budovy a především k vybudování 10 nových bytových jednotek
formou nástavby. Stavební práce by mohly začít v polovině roku s termínem dokončení v roce 2011.
V uplynulém roce bylo vybudováno nové dětské hřiště mezi bytovými domy Žitná 21 – 23. Na letošek je projektově
připravena kompletní rekonstrukce dětského hřiště při domech Novoměstská 13 a 15, která bude společně s vybudováním chodníku od tohoto hřiště k ulici Žitná a rekonstrukcí parkoviště u domu Horácké nám. 8/9 součástí žádosti o státní
dotaci z programu „Regenerace panelových sídlišť“.
Po již provedených sanačních pracích na objektu sýpky v areálu bývalého pivovaru, se sýpka dočká nové podlahy,
a bude tudíž možno počítat při kulturních akcích typu „Dětský den za radnicí“ s tzv. mokrou variantou.
Významnou kapitolou v rozpočtu je samozřejmě školství. Kromě provozních výdajů mateřských a základních škol, které
městská část kryje z titulu své funkce zřizovatele, se jedná o investice a opravy jednotlivých budov. Opravy střechy se
v letošním roce dočká budova MŠ Kárníkova, o přípravách rozšiřování kapacity našich mateřských škol se zmiňuji na jiném
místě výtisku ŘEČi, který držíte v rukou. Společným problémem téměř všech školských budov je pak jejich energetická
náročnost. K tomuto problému se vrátím v některém z dalších čísel zpravodaje. Zde již dnes mohu uvést, že podle zatím
neoficiálních informací má velice slušnou naději na získání dotace z evropských fondů, konkrétně v rámci „Operačního
programu Životní prostředí“, projekt zateplení budovy Základní školy Horácké náměstí. Celkové náklady této akce se
patrně budou blížit 30 mil. Kč. Jednalo by se o jeden z prvních úspěšných projektů tohoto typu ve městě Brně.
Vážení spoluobčané, na závěr mi ještě dovolte popřát Vám vše nejlepší do „kulatého“ roku 2010, ať vše vychází podle
Vašich osobních představ a tužeb.
Mgr. Marek Viskot, místostarosta MČ
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Informace ÚMČ
Zpráva z 54. a 55. schůze RMČ
54. schůze RMČ se konala 25. 11. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – říjen 2009,
• schválila poskytnutí balíčků v hodnotě do 20.000,- Kč TJ Sokol
Řečkovice na Mikulášskou besídku konanou dne 6. 12. 2009,
• schválila jako dodavatele nových poštovních schránek do domu
Horácké nám. 6/7 firmu Pavel Kortan, Babice 360, Babice,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila odpověď na petici požadující zásadní rekonstrukci MŠ
Škrétova 2,
• schválila pořízení dvou nových sporáků pro kuchyni MŠ Kárníkova 4,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• nesouhlasila se záměrem umístit na střeše jednoho z pavilonů ZŠ
Novoměstská 21 solární panely,
• zabývala se otázkou bezpečnosti přechodu pro chodce na Palackého
nám. a situací na křižovatce T. Novákové – Banskobystrická – Vážného
– Medlánecká (na uvedené křižovatce plánuje Odbor dopravy
Magistrátu města Brna instalovat semafory),
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů,
které umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu
uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme
následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu – Horácké nám. 5, byt č. 14, 4. nadzemní podlaží,
velikost 2+1, celková plocha 73,8 m2
– výše dluhu - samotný dluh
135.068,- Kč
– poplatek z prodlení ke 31. 12. 2009
39.988,- Kč
Termín pro podání žádosti - do 26. 1. 2010
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že
zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo
jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn.
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ, nebo ke stažení na internetové
adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu
dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak
vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Dům Horácké nám. 4/5 je určen k privatizaci a byl již
nabídnut nájemníkům k odkupu. Upozorňujeme proto, že nový
nájemce nabízeného bytu v této fázi nemá právní nárok stát se
členem bytového družstva, založeného za účelem koupě domu.
Členství mu může vzniknout pouze se souhlasem družstva
a za vzájemně dohodnutých podmínek. Nedojde-li k dohodě,
zůstane nájemní smlouva platná i po prodeji domu, změní se
pouze osoba pronajímatele.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Mgr. Miroslav Reich, právník bytového odboru ÚMČ  
XXIV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2010 od 15:00 hod.
v zasedacím sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

J. Jandl

55. schůze RMČ se konala 9. 12. Rada:
• vzala na vědomí, že za zemřelého člena zastupitelstva naší městské
části Ing. Františka Maška nastoupil do zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny ODS Ing. Marek Pavlík, Ph. D.,
• schválila následující termíny svých schůzí v roce 2010: 13. 1., 3. 2.,
17. 2., 17. 3., 7. 4., 28. 4., 12. 5., 2. 6., 23. 6., 14. 7., 4. 8., 25. 8., 15. 9.,
29. 9.,
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – listopad 2009,
• doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu na rok 2010,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
• vzala na vědomí obecně závaznou vyhlášku města Brna, kterou se
vydává cenová mapa stavebních pozemků,
• schválila aktualizaci projektu regenerace panelového sídliště
v Řečkovicích – tento projekt poslouží jako nezbytný podklad pro
žádost o státní dotaci,
• projednala zprávy předložené jednotlivými výbory a komisemi.
L. F.

Neštěstí po horách nechodí
Neštěstí nechodívá po horách,
nýbrž s lidmi se setkává, a tak chvíle, při
nichž spíše zármutek o slovo se hlásí,
neminou se s životem žádného z nás.
K těm nejbolestivějším okamžikům,
jimž nelze se vyhnout, vždy patřívá
ztráta blízkého člověka.
Nesmlouvavý osud, jehož úradek
žádná síla nepřemůže, přinesl právě
nyní ono poznání všem, kdož znali
Ing. Františka Maška, dlouholetého člena rady a zastupitelstva naší městské části. Odešel na sklonku loňského listopadu, doslova přímo uprostřed pilné práce, doposledka
plniv své povinnosti, kterým se zavázal dostát.
Pan František Mašek se poprvé stal členem zdejšího
zastupitelstva a jím zvolené rady v roce 2002. Po celou
dobu svého působení v těchto sborech též pracoval v komisi životního prostředí, tedy v oblasti, k níž měl díky své
profesi velmi blízko, a v komisi výstavby a dopravy. Zápisy
uchované v archívech svědčí o tom, že snad ani jednou mu
okolnosti nezabránily zúčastnit se žádného jednání členů
samosprávy. Velmi rychle si získal náklonnost svých kolegů
z řad zastupitelů i zaměstnanců radnice. Nepochybně
v tom značnou roli sehrávala jeho nepředstíraná srdečnost,
optimismus i nesmírně přátelský přístup k jiným lidem.
Ostatní u něj bezesporu oceňovali i jeho poctivost a smysl
pro spravedlnost. Nestavěl tyto své vlastnosti na odiv,
vystupoval spíše tiše a skromně, jak už tomu v takových
případech bývá. Dozajista také proto o něm křivé slovo
nikdy nepadlo.
Nyní, když uzavřela se životní pouť pana Františka
Maška, je na nás všech, kteří jsme jej znali, abychom mu
s úctou věnovali svou vzpomínku. Pomněme též nejen
v oné chvíli, že ten, kdo zachová se v lidských myslích,
neodchází natrvalo z tohoto světa, nýbrž zůstává zde
dál přítomen, a ani všemocná smrt jej odtud vytrhnout
nemůže.
Ladislav Filipi, starosta MČ



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Na kus řeči s IVANEM KOLÁČNÝM
Také v novém roce 2010, který je posledním rokem stávajícího
volebního období, bude pokračovat ve zpravodaji ŘEČ seriál rozhovorů
se zastupiteli naší městské části. V lednovém čísle mi připadla milá
povinnost představit vám mého kolegu – zastupitele RNDr. Ivana
Koláčného.
Jan Jandl
Před několika dny jsme oslavili vánoční svátky a příchod nového
roku. Co pro Tebe jako věřícího člověka tyto svátky znamenají?

Vánoce jsou pro křesťanský svět i pro mne oslavou narození našeho
Spasitele. S oslavou jeho narození já osobně spojuji každý rok naději ve
zrození lepšího člověka. Lepšího v jeho myšlení a jednání. Na rozdíl od
ekonomické či ekologické krize tohoto století jsme schopni morální krizi
společnosti účinně zvrátit. Začněme každý z nás v sobě samém a ve
svém okolí. Slušností ve vztahu k druhým a nesmlouvavým odporem ke
všem svinstvům dneška.
Patříš vlastně mezi „otce zakladatele“ naší městské části – jsi zastupitelem od prvního funkčního období našeho zastupitelstva v roce
1990, byl jsi místostarostou i radním. Jak se za těch 20 let naše MČ
proměnila?

To označení mi zní komicky. Patří jinému a jinými oslavovanému.
Těch 20 let se dá hodnotit dost obtížně. Ideální by bylo, kdybychom
mohli vedle sebe postavit jeden všední den roku 1990 a 2010. Pak by
ony změny vynikly jednoznačně. Proměny naší MČ postupovaly krok
za krokem a většina z nás si dnes už dokonce není schopna jednotlivé
etapy přeměn časově uspořádat. Řada změn proběhla bez naší zásluhy
dobrým či špatným rozhodnutím parlamentu, vlády, kraje či města.
Přesto se domnívám, že zejména vzhled naší MČ se zásluhou zdejšího
zastupitelstva i našich spoluobčanů výrazně zlepšil. Za obecně pozitivní
považuji fakt, že se z části bezejmenného obvodu Brno V. stala městská
část Řečkovice a Mokrá Hora s vlastní identitou a se vším, co k ní patří.
Jeden poslanec našeho parlamentu kdysi prohlásil, že Poslanecká
sněmovna je svojí povahou jen trochu větší zastupitelstvo, jak je známe
z našich měst a obcí. Máš pocit, že v našem zastupitelstvu převažuje
věcné řešení místních záležitostí nad stranicko - politickým hašteřením
nebo je to naopak?

Že se ve všem projednávaném nemůžeme shodnout, je pochopitelné. To bychom byli Národní fronta a ne členové stran koalice
a opozice. Přesto se domnívám, že ve věcech zásadního významu jsme
až dosud vždy našli společně přijatelné, většinou kompromisní řešení.
Silové řešení problémů počty mandátů bývá ojedinělé. Mnohem víc mi
vadí individuality, které se zviditelňují za každou cenu. Věcnost jednání
potom mizí na úkor ukojení chtíčů jejich ega.
Je o Tobě známo, že Tvým velkým koníčkem je historie a zejména
heraldika. Jsi autorem znaku nejen naší, ale i okolních městských částí

a také spoluautorem několika knih o řádech,
vyznamenáních a erbech. Co Tě přivedlo k zájmům o tuto oblast?

Jsem vzděláním biolog a již v prvních
letech po absolutoriu vysoké školy jsem
zjistil, že mít povolání současně i jako hobby
formuje člověka velmi jednostranně. Proto
jsem si zvolil za celoživotního koníčka obor
pro mne opačný – historii, zvláště pak ony
jmenované pomocné vědy historické. A protože je u nás skutečně
nepřeberné množství historických památek, které umožňují stále něco
nového objevovat a poté i vytvářet, věnuji se tomuto svému koníčku
skoro stejně intenzivně jako práci, své rodině nebo komunální politice.
Psaní mi nečiní problémy a já věřím, že svými publikacemi a články
občas dělám čtenářům radost.
Výrazně se angažuješ také v kulturně-společenském dění naší
městské části. Stál jsi u zrodu Vavřineckých hodů, píšeš kroniku MČ, jsi
dlouholetým předsedou komise kultury a informací a také předsedáš
výboru pro národnostní menšiny. Naše vernisáže výstav v Galerii na
radnici jsou již neodmyslitelně spojeny s Tvým moderováním. Věříš, že
tyto kulturní aktivity budou pokračovat i nadále?

Jsem velmi rád, že jsem se od začátku mohl podílet na formování
kulturního života naší MČ. Měl jsem téměř vždy štěstí, že jsem byl
obklopen vzácnými kolegy a kolegyněmi, kteří mi pomáhali společně
nápady realizovat. Ať to bylo v kulturní komisi, řadu let ve vedení
redakce Řeči, ve výboru pro národnostní menšiny nebo při psaní
kroniky MČ. Moc si přeji, aby existující kulturní činnost pokračovala
i v budoucnu. Zda bude nebo nebude – to vše je v rukou voličů. Oni
svými hlasy rozhodují, kdo je bude na radnici zastupovat. A zvolení
zastupitelé pak určují, co se bude dít a zda si přejí nebo nepřejí v této
činnosti pokračovat. Za deset měsíců budou komunální volby a pak se
uvidí, komu a jakým prioritám dají naši spoluobčané své hlasy. Upřímně
však musím říct, že by mě hodně mrzelo, kdyby současný kulturní život
MČ měl být utlumen či snad zaniknout.
A co by jsi nakonec popřál naší městské části k jejím „20. narozeninám“, které oslaví na podzim letošního roku?

Dvacet let existence je doba dostatečně dlouhá k tomu, aby prověřila správnost tehdejšího rozhodnutí rozdělit Brno na 29 samosprávných
městských částí. Přeji Řečkovicím a Mokré Hoře, aby alespoň dalších
dvacet let nevznikl v něčí hlavě patologický nápad vrátit vše zase zpět.
Našim spoluobčanům pak přeji při příštích volbách šťastnou ruku
a zdravý rozum neovlivněný děním v parlamentu. Myslím, že když už
jsme si vloni tak úspěšně utrhli ostudu v EU, nemusí tomu tak být u nás
doma.
Děkuji za rozhovor.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru dispozic s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - etapa II. roku 2010.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů i bytových jednotek.
Jednotlivé tituly půjček jsou: obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení, měření a regulace
tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací, vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace
staršího výtahu podle inspekční prohlídky.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději do 15. ledna 2010 prostřednictvím té městské části, ve které
se opravovaná nemovitost nachází, nově i na Odboru dispozic s majetkem Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3. Výběr
žadatelů proběhne do 31. března 2010.
Formuláře k podání žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček jsou k dispozici na bytovém odboru ÚMČ
Brno- Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz a rovněž na
internetové adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji si vyřídit- -Bydlení-Odbor dispozic s majetkem - Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Brna).
Ing. Renáta Fornůsková,  vedoucí bytového odboru ÚMČ
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Mateřské školy – aktuální situace
a perspektiva do dalších let
V září začíná školní rok nejen pro žáky základních škol, nýbrž i pro děti
v mateřských školách. Na následujících řádcích bych se rád vrátil k proběhnuvšímu zápisu do školek a pokusím se nastínit plány městské části v oblasti
předškolního vzdělávání do budoucna.
V loňském i letošním roce se média poměrně pečlivě věnovala tématu
tzv. babyboomu, čili zvyšování počtu nově narozených dětí během několika
uplynulých let a s tím souvisejícímu navyšování poptávky po místech v mateřských školách. Ze statistických údajů vyplývá, že úplného vrcholu dosahovala populační křivka v letech 2006 až 2008, od té doby lze očekávat trvalý
pokles. To z hlediska poptávky po místech v mateřských školách znamená,
že nejvíce tříletých dětí je a bude v letech 2009 až 2011. Tříleté děti nás na
tomto místě zajímají nejvíce, protože to je věk, kdy školský zákon nejdříve
předpokládá možnost přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání. Tolik obecně
známá fakta. A nyní se pojďme podívat na situaci ve městě Brně a městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna (dále jen
„OŠMT“) zpracoval v roce 2008 materiál nesoucí název „Rozvoj mateřského
školství ve městě Brně do roku 2012“. Z tohoto poměrně obsáhlého dokumentu mimo jiné vyplývá, že město Brno si neklade ambicióznější cíl, než
uspokojit poptávku po místech v MŠ alespoň u všech dětí, které v daném
roce dosáhly čtyř let věku. Z tohoto pohledu je naštěstí situace v naší
městské části optimističtější.
Městská část je zřizovatelem pěti mateřských škol, jejichž celková
kapacita, po letním navýšení o 22 míst v MŠ Kárníkova, činí 373 míst. Zápis
do školního roku 2009/2010, proběhnuvší na jaře 2009, nám ukázal, že
jsme schopni uspokojit téměř všechny zájemce, přestože původní odhady
byly značně pesimističtější. To však bylo ovlivněno jevem, jenž je z hlediska
přehledu o počtu přijatých, resp. nepřijatých dětí nežádoucí, jemuž však
nelze zabránit. Na mysli mám fenomén podávání přihlášek na více MŠ
zároveň. Rodiče totiž nejsou v tomto smyslu nikterak omezeni, a výjimkou
tak nejsou případy, kdy se jedno dítě hlásilo na šest či sedm školek v rámci
města Brna. Pokud ovšem takové dítě bylo například pětileté, mohlo se stát,
že ve stejném období bylo přijato na více MŠ zároveň. V takovém případě
nemá ředitel školy jinou možnost, než apelovat na rodiče, aby jej co nejdříve
informovali, zda jejich dítě do jeho mateřské školy skutečně nastoupí či
nikoliv. Výše popsaným způsobem každopádně vzniká situace, kdy místa
v mateřských školách jsou dočasně blokována a uvolňována mohou být jen
postupně. To vysvětluje, proč je v první fázi nepřijato velké množství tříletých
dětí, které však mají slušnou naději, že budou v následujících zpravidla
letních měsících nakonec na nějakou MŠ přijaty. V podmínkách Řečkovic
a Mokré Hory se počet tříletých dětí s bydlištěm v naší městské části, pro
které se nedařilo najít místo v žádné MŠ, pohyboval mezi deseti až patnácti.
Nicméně srpnový zápis do nově zbudované třídy na MŠ Kárníkova umožnil
umístit nejen zbývající řečkovické děti, nýbrž i několik jednotlivců z okolních
městských části, jako jsou Ivanovice nebo Medlánky.
Je zřejmé, že i zápis na školní rok 2010/2011 se bude týkat velkého
množství zájemců, pozvolný pokles počtu tříletých dětí by měl postupně
nastat nejdříve v roce 2012 nebo 2013. Domnívám se však, že neutuchající
zájem o bydlení v severní části Brna, naši městskou část nevyjímaje, je
závažným důvodem, proč uvažovat o dalším rozšíření kapacity v mateřských
školách. Prioritně samozřejmě usilujeme o uspokojení poptávky ze strany
řečkovických a mokrohorských dětí, až následně lze uvažovat o tom, že by
volná místa byla k dispozici i dětem z okolních částí města.
V současné době máme k dispozici studii prostorově řešící vybudování
přístavby na MŠ Tumaňanova, která by přinesla navýšení kapacity školky
o jednu novou třídu. Tato školská budova na Mokré Hoře se pro podobný
záměr jeví jako vhodná zejména díky své poloze a dostatečně velké zahradě,
jež je nezbytnou podmínkou v procesu povolování stavebních úprav
vedoucích ke zvýšení počtu dětí v MŠ. V lednu začnou práce na projektové dokumentaci, která bude podkladem pro územní a stavební řízení.
Při ideálním chodu událostí je reálné získat do začátku letních prázdnin
stavební povolení. Samotná realizace stavby by měla začít na konci června
a venkovní práce by měly být ukončeny v září 2010 tak, aby nebyl narušen
provoz stávající třídy. Otevření nové třídy by poté bylo možné nejdříve
začátkem roku 2011. Kromě možných úskalí územního či stavebního řízení
závisí úspěch celého záměru samozřejmě také na financování. V kontextu
současné nepříliš dobré kondice veřejných rozpočtů bude nepochybně
složité najít potřebné prostředky. V úvahu připadá významná participace
města Brna, jako možnost se nabízí také dotace z „Regionálního operačního
programu Jihovýchod“. O dalším vývoji Vás, vážení spoluobčané, budu
informovat v některém z dalších čísel ŘEČi.

Mgr. Marek Viskot, místostarosta MČ

Dům dětí a mládeže
Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz

pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1,

tel.: 541 214 305, 603 277 961

Slavíme 20 let činnosti s dětmi – oslavte to s námi!
Týden otevřených dveří 25. - 28. 1. 2010 – máte možnost
přijít a vyzkoušet si různé kroužky.
Klub Rákosníček – hlídání dětí s programem - úterý
a čtvrtek 8-13 hodin, v jiné dny dle zájmu.
Po stopách Yettiho – příměstský tábor o pololetních
prázdninách – 29. 1. 2010 od 8:00 do 15:00 hod.
Hry, tvoření a výlet. S sebou přezůvky, svačinu, pití,
sportovní oblečení. V ceně lehký oběd a pitný režim.
Cena: 100,- Kč + 50,- Kč na vstupné. Přihlášky a informace do
26. 1. paní Čáslavová (tel.: 603 277 961).
16. 1. 2010 Tvůrčí dílnička pro děti od 9 let (9:00 – 12:00
hod.)
Program: Pečení moravských koláčů a základy drátkování
S sebou: přezůvky, krabičku na koláče, skleničku od dětské
výživy, láhev 1 litr na opletení a 100,- Kč na materiál.
Přihlášky do 13. 1. – paní Psotová (tel.: 732 325 457)
29. 1. 2010 Tvořivý pátek (16:00-18:30 hod.)
Program: výroba funkčních hodin zdobených ubrouskovou
technikou.
Cena kurzu: 250,- Kč. Nutná rezervace: do 20. 1. 2010, paní
Kocourková (tel.: 736 537 401)
31. 1 . - 1. 2. 2010 Výtvarný kurz. Informace a přihlášky
Jana Šancová (tel.: 775 608 971)
NOVINKY druhého pololetí:
Výtvarný kurz pro děti – 30.-31. 1. 2010, 16:30 – 17:30 hod.
- je určen dětem, které chtějí rozvíjet svou dovednost v této
oblasti. Naučí se různé techniky kresby a malby. Vede paní
Jana Šancová (tel.: 775 608 971)
DANCE ONE – taneční kurz - pro náctileté (schow dance,
MTV dance …) – 15:00 – 16:30 hod.
DANCE TWO – taneční a pohybová průprava s prvky latinskoamerických tanců – předškolní věk, 16:45 – 17:45 hod.
DANCE THREE – pohybový kurz s prvky různých druhů
tanců a aerobiku – 18:00 – 19:30 hod.
DANCE FOUR – pohybové kurzy pro maminky na MD
– 9:00 – 10:00 hod. zumba, 10:00 – 11:00 hod. dance aerobic
(možnost hlídání dětí v Rákosníčku)
Den konání kurzů a ukázková hodina bude upřesněna
dle rozvrhu lektorky. Zájemci o kurz se mohou hlásit
u paní Čáslavové (tel.: 603 277 961) nebo mailem na:
cvcmateridouska@seznam.cz
Mgr. Radka Čáslavová

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

19. ledna 2010 v 17:30 hod. v sále školy
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SIMPLY CLEVER

S novým vozem Škoda Yeti
se můžete vypravit za
neobyčejnými zážitky i mimo
běžné cesty. Obtížně sjízdný
terén totiž snadno překoná verze
s pohonem 4x4 a systémem
Off-road, který zahrnuje funkce
jako asistent pro jízdu z kopce
a do kopce, rozjezdový asistent
a jiné. K modelu Yeti patří
i špičkové úsporné motory,
koncept zadních sedadel VarioFlex,
parkovací asistent, až devět airbagů
a mnoho dalších výhod. Přijďte je
objevit co nejdříve při zkušební
jízdě. Těšíme se na Vás.

Nová ŠkodaYeti

OBJEVTE NEPOZNANÉ
JIŽ OD 359 800 KČ

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému avozu jako mimořádnou výbavu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti: 1,8 TSI/118 kW
– 8,0 l/100 km, 189 g/km; 2,0 TDI CR DPF/103 kW – 6,1 l/100 km, 159 g/km

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

Placená incerce
Placená incerce

Nová knižní
publikace
o Babím lomu
V prosinci 2009 se na
pultech brněnských knihkupectví objevila nová zajímavá publikace „Babí lom“.
Autorem publikace je Ing. Jan
Černohlávek a kolektiv ve
spolupráci s Klubem českých
turistů a je věnována k poctě
iniciátorovi a budovateli známé rozhledny na Babím lomu v Lelekovicích, občanu Řečkovic MUDr. Rudolfu Albrechtovi.
Lokalita Babího lomu s nádhernou rozhlednou, která byla
slavnostně otevřena dne 14. května 1961, je místem, odkud je
Brno jako na dlani a návštěvníci zde při dobré viditelnosti mohou
přehlédnout nejen celou jižní Moravu včetně Pálavy a chladících
věží dukovanské jaderné elektrárny, ale i rakouský Schneeberg ve
východní části Alp. Babí lom je nejen specifickým fenoménem
přírodním, významným prvkem krajinným a oblíbeným cílem
mnoha turistických výletů, ale i historickým objektem ve vztahu
k Brnu. Okolní lesní komplex byl již od počátku 16. století
majetkem města Brna a i dnes jej obhospodařují Lesy města
Brna.
Tato zajímavá publikace, kterou vydal PhDr. Karel Kovařík
a Nakladatelství Littera v Brně, je k dostání za 239,- Kč.
Jan Jandl

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

MO KDU-ČSL přeje všem občanům
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
šťastné vykročení a hodně úspěchů
do roku 2010
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PLACENÁ INZERCE
VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h, tel.: 549 250 323. Kr. Pole,
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
POKRÝVAČSKÉ, klempířské, natěračské a stavební práce, drobné
opravy v domácnosti nabízí fa. Minster. Přijatelné ceny a seriozní
jednání. Tel.: 775 242 041.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody,byt. jádra od
70.tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PRONAJMU garáž na ul. bratří Křičků. Tel. 720 442 643
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
ČIŠTĚNÍ koberců, sedaček a čalouněných povrchů. Ceny od 13,Kč/m2. Sed. soupravy 90,- Kč – jednosed. Konečná cena se určuje
dle míry znečištění. Doprava zdarma. Tel.: 775 242 041
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál, tel.:
602 550 175, www.aisakurzy.cz
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup,   spolehlivost kvalita.  Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
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.
VÝKLAD  tarotových karet. Řešení problémů partnerských, finančních i rodinných. Mimořádná úspěšnost předpovědi. Kartářka
Dája, www.kartarkabrno.cz, tel. 606 438 155
NABÍZÍME k pronájmu nebytové prostory v kancelářském centru
Brno, Řečkovice, ulice Ječná. Tel.: 545 154 401
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
HODINOVÝ MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936
MAJITEL pronajme byt 1 + 1 v cihl. domě v Řečk. nekuřákovi.
Měsíčně 7500 + energie. RK nevolejte. Tel.: 732 810 951
HORSKÝ APARTMÁN na Ramzové, Jeseníky, pronájem přímo od
majitele. Cena: 300,- Kč/den  dosp. os., 150,- Kč/den dítě, do tří let
zdarma. Únor, březen 1000,-  Kč/den. Tel.: 777 82 99 81
PRONAJMU GARÁŽ  ul. Novoměstská, tel.: 605 332 307

Program přednášek pro seniory na I. čtvrtletí 2010:
Na adrese Brno, Kořenského 23a
8. ledna
Ing. Tomáš Přibyl
17:00 hod.
Soumrak kosmických raket
15. ledna
Ing. Lumír Sochorec
17:00 hod.
Omán, Jemen
22. ledna
Hana Druckmüllerová
17:00 hod.
Zatmění Slunce Suz-hou
29. ledna
Mgr. Jaromír Procházka
17:00 hod.
Hanzovní města
5. února
Ing. Zuzana Druckmüllerová
17:00 hod.
Šanghaj
12. února
Zdena Druckmüllerová
17:00 hod.
Vysoké Tatry
19. února
RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
17:00 hod. Marshallovy ostrovy
26. února
Mgr. Marie Klementová
17:00 hod.
Ekvádor
5. března
JARNÍ PRÁZDNINY
12. března Ing. Dalibor Mahel
17:00 hod.
Venezuela
19. března Jan Vlasák
17:00 hod.
Španělsko, Portugalsko
26. března RNDr. Lenka Fišerová, PhD.
17:00 hod.
Cesta do neznáma
Na adrese Brno, Hapalova  č. 20
11. ledna
Ing. Lumír Sochorec
16:00 hod.
Omán, Jemen
25. ledna
Mgr. Jaromír Procházka
16 :00 hod.
Z Náchodska do Klodska
8. února
Ing. Dalibor Mahel, PhD.
16 :00 hod.
Barma
22. února
Mgr. Rudolf Gryc
16 :00 hod.
Florencie a Lurdy
8. března
Mgr. Marie Klementová
16 :00 hod.
Ekvádor
22. března Ing. Zuzana Druckmüllerová
16 :00 hod.
Šanghaj
Mgr. Leoš Pivoňka
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené,
Brno, Kociánka 6
Zápis do mateřské školy proběhne:
1. února 2010       9:00 – 15:00 hod. na pavilonu A
Zápis do základní školy proběhne:
12. února 2010    13:00 – 16:00 hod. na pavilonu DEF

Kontakty: tel. MŠ: 515 504 214, tel. ZŠ: 541 246 641
e-mail: spc.kocianka6@bm.orgman.cz, http:// www.skola-kocianka.cz
Mgr. Olga Kelecsényiová, speciální pedagog

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.
www.malby-natery.eu

NA  ŠŤASTNÉ  DĚTSTVÍ  SE  NEZAPOMÍNÁ!!
Zápis do kurzů plavání a cvičení se znakováním pro děti
od narození. Miniškolka pro děti od 1,5 roku, kurzy pro nastávající
rodiče, natáčení a focení pod vodou v bazénu s mořskou vodou.
Zápis pro rok 2010 již nyní:
PO 21.12. 2009 v 10 hodin
ÚT 12.01.2010 ve 14 hodin
ÚT 19. 01.2010 ve 14 hodin  v Brně Řečkovicích, Vitáskova 6,
vstup z ulice Renčova. Možnost zakoupení dárkových poukázek
jako originální dárek v libovolné hodnotě. Uvítáme Vás v našich
nových krásných prostorách.
TÝM DĚTSKÉHO KLUBU KENNY BRNO. Dotazy: 736520603

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70, Brno-Kr. Pole
informuje o lednovýchvých akcích:

13. 1. 2010

18:00 hod. Koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert

Celý leden 2010 probíhají v hudebním a tanečním oboru
třídní schůzky a přehrávky žáků před rodiči. Informace u
třídních učitelů.
Mgr. H. Jankovská
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SPORT
Juniorský světový rekord Nikoly Lebánkové z Řečkovic
Mladá, teprve patnáctiletá, rodačka a občanka Řečkovic, stříbrná medailistka z letošního
Mistrovství Evropy juniorů, Nikola Lebánková, patřila mezi nejmladší účastníky Mistrovství světa
v sálové cyklistice, které se konalo za účasti 18 států v listopadu 2009 v portugalské Taviře.
Nikola startovala na Mistrovství světa (MS) poprvé v kategorii ELITE a v konkurenci 25 nejlepších
světových krasojezdkyň si vybojovala účast ve finále.
Svoji finálovou jízdu s 30 obtížnými cviky zvládla bezchybně, suverénně a obsadila vynikající
čtvrté místo. Výsledek 147,8 bodů je uznaným novým juniorským světovým rekordem, což
je pro patnáctiletou dívku a tento sport obrovský úspěch.
Také další dva čeští reprezentanti, sportovci z Řečkovic, mistři České republiky Nicole Frýbortová
a Tomáš Rozbořil, si vybojovali svými celoročními výsledky start na MS. 7. a 8. místem se rozhodně
ve světové konkurenci neztratili. Změřili své síly s nejlepšími a zanechali překvapivě velmi dobrý
dojem.
Všichni tři mladí sportovci jsou pěknou vizitkou Řečkovic a velkým příslibem do
budoucnosti.
Věra Břínková, trenérka, Sportovní klub Policie Brno

Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na LEDEN 2010:
Badminton - Meziměstská soutěž:
9. 1. - BCC Řečkovice: TJ Agrotec Husopeče 10:00 hod.
(Yonex aréna v Jehnicích pod ZŠ).
Termínovou listinu na měsíc ÚNOR 2010 můžete zasílat
nejpozději do 10. 1. 2010,
na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn, člen komise sportovní RMČ

Ze života naší školičky
Dne 26. listopadu 2009 navštívily děti v MŠ Novoměstská 1
tři pohádkové bytosti - Mikuláš, čert a anděl. Děti se na ně moc
těšily. Čertíka očekávaly s obavami, ale udobřily si ho pěknou
písničkou a básničkou. Za odměnu dostaly mikulášský balíček.
Děkujeme hercům z Městského divadla Brno a panu Oldřichu
Gardášovi za organizaci této akce. Naše další společné setkání
s rodiči se uskutečnilo také v prosinci loňského roku - vánoční
dílničky a v letošním roce to bude: v únoru - karneval a v květnu
- jarní setkání ke Svátku matek. Naposledy se sejdeme v červnu
2010 na zahradní slavnosti při loučení se školáky. Děti z naší MŠ
se zúčastnily i výtvarné soutěže „JIŽNÍ MORAVA OČIMA DĚTÍ“.
V kategorii MŠ vyhrála 1. místo Martinka Koldovská ze třídy
berušek.
Na další společná setkání se těší kolektiv MŠ Novoměstská 1

Z činnosti 16. skautského
střediska v Řečkovicích
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s činností skautského střediska, které sídlí v blízkosti řečkovického kostela na
Prumperku. Středisko má přibližně 170 členů z Řečkovic a Mokré
Hory, Medlánek, Ivanovic, Jehnic, Ořešína, Králova Pole a Moravských Knínic. Dětem ve věku od 6 do 11 let se věnuje ve své
činnosti Smečka a dívčí oddíl, který připravuje program pro děti
v průběhu celého roku. Na schůzkách probíhajícím celý školní
rok, se děti setkávají se svými vrstevníky a pod vedením svého
rádce se přiučují praktickým oblastem každodenního života ve
městě, v přírodě a celkově ve společnosti. Každé léto oddíly
pořádají letní stanové tábory, které jsou tématicky zaměřeny
historicky, s fantasy tématikou či na aktuální společenské téma.
Součástí střediska je také 1. oddíl z Moravských Knínic,
kde probíhá činnost zaměřená pro všechny věkové kategorie.
Ve svých aktivitách všechny oddíly nezapomínají i na starší
spoluobčany, pravidelně se podílejí na vyklízení skládek na
území Řečkovic nebo v přilehlém okolí a pro občany Ivanovic,
Jehnic, Medlánek, Ořešína a Řečkovic před Vánoci zajišťují roznos
Betlémského světla.
V roce 2010 budou skauti v Řečkovicích slavit 20 let své
obnovené existence a při té příležitosti bude 15. května
2010 upořádán Skautský den v Řečkovicích. Tento den
budete moci i se svými dětmi navštívit naši klubovnu a seznámit se blíže s naší činností v Řečkovicích a přilehlých
městských částech. Nedaleko klubovny budeme zároveň
pořádat aktivity a programy pro děti. Završením celého
dne bude společenský večer, na kterém bychom rádi uvítali
i bývalé členy našeho střediska.
Více informací o naší činnosti naleznete na www.skauti.com.
Ing. Jiří Libus, Michal Vít (vedoucí střediska)
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HISTORIE
Jak se zrodil náš dnešní kalendář
V dobách nejstarších civilizací lidé určovali běh dnů a let podle fází
Měsíce. Vznikl tak lunární kalendář, doložený ve starověké babylonské říši
okolo r. 3500 př. Kr. Nový den v něm začínal večerem ve chvíli, kdy bylo
možné na obloze poprvé spatřit měsíc. První babylonský kalendář měl proto
vždy střídavě 29 a 30 dnů a trval 12 měsíců, což je délka jednoho lunárního
roku.
Lunární kalendář babylonského typu přejali starověcí Římané a provedli
v něm jednu důležitou úpravu – počet měsíců v roce snížili z 12 na 10. Rok
začínal na jaře a končil v zimě. Měsíce získaly jména podle římských bohů
a číslice označující jejich pořadí. Desetiměsíční kalendář byl ale nepraktický,
neshodoval se s fázemi Měsíce, slunečním rokem, časem ani s ročními
obdobími. Krátce po vzniku tohoto kalendáře proto byly přidány další dva
měsíce.
Základem křesťanského, a tím prakticky i našeho dnešního kalendáře,
se stal Juliánský kalendář, vytvořený astronomem Sosigenem, pojmenovaný a uvedený v život římským vojevůdcem a diktátorem Gaiem Juliem
Caesarem v r. 46 před Kr. Tehdy se lunární kalendář lišil od průběhu ročních
období o celých 90 dnů! Astronomové Caesarovi poradili zcela opustit
lunární cykly a počítat čas podle Slunce. Délka slunečního roku v délce cca
365,25 dne (přesněji 365 dnů, 5 hodin a 49 minut) byla známa již z dob
starověkého Řecka. Juliánským kalendářem byl běžný rok rozšířen na 365
dnů, byl tedy o necelých šest hodin kratší než sluneční rok. Caesar tuto
nerovnost vyřešil zavedením přestupného roku, který se opakoval každé
čtyři roky, se dnem navíc vkládaným do únorového měsíce, a byl tak o jeden
den delší. V této formě juliánský kalendář v podstatě přetrval celé období
středověku. Nicméně původní minutový rozdíl mezi slunečním a skutečným
rokem narůstal a během dalších staletí nabyl značných rozměrů. V 16. století
po Kr. již činil 10 dnů. Proto již od 15. století byly na reformních církevních
koncilech diskutovány různé návrhy, ale teprve 14. září 1580 byl předložen
definitivní návrh, jenž měl uvést v soulad přírodní rytmus a kalendář, a tak do
budoucna zabránit jejich vzdalování. Jinými slovy upravit kalendář tak, aby
se jarní rovnodennost nevzdalovala od data 21. března, kteréžto datum bylo
každoročně důležité pro výpočet data nejdůležitějšího křesťanského svátku
– Velikonoc.
Římsko-katolická církev oslovila tehdejšího papeže Řehoře XIII., aby
zjednal nápravu. Papež se stejně jako kdysi Caesar poradil s astronomy
a rozhodl se vrátit rovnodennost na 21. březen. Na základě složitých matematických výpočtů byla pak 24. února 1582 bulou papeže Řehoře XIII. zvanou
„Inter gravissimas“ ohlášena na říjen téhož roku reforma kalendáře tak, že
v tomto měsíci mělo být vypuštěno 10 dnů a po 4. říjnu se mělo psát hned
15., ale aby současně nebyl porušen sled dnů v týdnu. Řehořem prosazené

V prosinci 2009 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané

Marie NEUŽILOVÁ
Anděla MOČIČKOVÁ
Milada ZBOŘILOVÁ
Jan PEVNÝ
Věra ŠROTOVÁ
Jan FUCHSÍK
Květoslava ODEHNALOVÁ
Božena TOMÁŠKOVÁ
Marie LENGÁLOVÁ
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Zdeněk NOSEK
Milan ČERNÝ
Marie BĚHOUNKOVÁ
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Marie NĚMCOVÁ
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Marie DOSTÁLOVÁ
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Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

schéma bylo tak přesné, že se lišilo od skutečného roku o pouhou půlminutu.
Tímto způsobem se zrodil Gregoriánský kalendář (Řehoř = Gregor), užívaný
v Evropě do dnešních dnů.
Přijetí gregoriánské reformy neprobíhalo hladce, a to zejména z politických a náboženských důvodů. S okamžitou platností ji tehdy přijaly jen
převážně katolické státy - Itálie, Polsko, Španělsko, Portugalsko, Francie,
německé katolické země. Ale tehdejší evropské nekatolické státy se této
reformě určitou dobu bránily, takže např. německé protestantské země,
Anglie, Dánsko či některé švýcarské kantony ji akceptovaly až v průběhu 18.
století. Poslední významná evropská velmoc – Rusko – ji přijalo dokonce až
v roce 1918, (i když např. ruská pravoslavná církev se dodnes drží kalendáře
juliánského, který je pozadu za naším kalendářem gregoriánským o 13 dnů),
Řecko dokonce až v r. 1924.
V habsburské monarchii narazila reforma zpočátku na odpor z formálních důvodů – panovník považoval tuto změnu za věc státu a stejně tak
představitelé stavů (předchůdci našich dnešních zákonodárců) chtěli celou
věc projednat na zemských sněmech a vyjádřit se k ní. Teprve na základě
rozhodnutí římsko-německého císaře a českého a uherského krále Rudolfa II.
se k Řehořově reformě přistoupilo v r. 1584: v lednu v Čechách a ve Slezsku,
v říjnu téhož roku pak i na Moravě. V tehdejších Uhrách a tedy i na Slovensku
se tak stalo na podzim 1587.
Gregoriánský kalendář se prosadil částečně i mimo oblast křesťanské
kultury - Japonsko jej přijalo v r. 1872, Turecko a Egypt v r. 1927, Čína v r. 1949.
Islámské země se však dodnes drží lunárního kalendáře tak, jak byl běžný
ve starověku. V dnešním Izraeli se tradiční hebrejský kalendář používá vedle
civilního gregoriánského ke stanovení náboženských svátků a jiných událostí.
Dvojí kalendář – tradiční a gregoriánský - stojí vedle sebe také v Indii.
Z těchto skutečností vyplývá, že náš současný způsob datování není
obecně přijímaný, i když nepochybně má primát. V budoucnu tak můžeme
očekávat další snahy o reformu stávajících gregoriánského časování, která
by odstranila za poslední staletí opět narůstající rozdíl mezi slunečním a kalendářním časem. Případné zavedení celosvětově platného kalendáře však,
tentokrát na rozdíl od minulosti, už zřejmě nebude iniciovat římsko-katolická
církev, jako tomu bylo v 16. století, ale nejspíše nějaká celosvětově uznávaná
autorita, typu Organizace spojených národů.

Jan Jandl

Velká Morava táhne
Patří mezi dobré vlastnosti každého národa, že je na své dějiny pyšný.
My, Moravané, se rovněž máme čím pyšnit, vždyť Morava od konce 7. století
po Kr. byla po tři století určujícím státním útvarem nejen na našem území,
ale i v okolních Čechách, Panonii a přilehlé části dnešního rakouského
Podunají. Proto většina akcí, které popularizují tuto část naší historie, má
nebývalé množství návštěvníků. Nejinak tomu bylo i v úterý 24. listopadu
2009 v podvečer na řečkovické radnici, kde hovořil o nejnovějších objevech
na Hradišti sv. Hypolita u Znojma doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sál by obsazen do posledního místa.
Znojemské hradiště, tato donedávna opomíjená lokalita, dnes vydává
svědectví o dalším velkém centru Velké Moravy, na rozdíl od známých
Mikulčic, Starého Města či Pohanska na místě dnes určeném pro rezidenční
výstavbu. Vedle základů staveb většinou církevního charakteru zde bylo
odkryto rozsáhlé pohřebiště, kde podle střízlivých odhadů může být
uloženo až několik set lidských ostatků z velkomoravské doby. Hrobové
vybavení svědčí o vyšším společenském postavení některých zemřelých
z okruhu tehdejších velmožů.
Archeologický výzkum na Hradišti sv. Hypolita provádí, na rozdíl od
zbývajících jmenovaných míst, tým odborníků z Pedagogické fakulty MU
v Brně každoročně doplňovaný o nadšence z řad studentů historie a příbuzných oborů. Ti většinou přijíždějí pracovat za vlastní peníze a bez nároků na
odměnu.
Výsledky práce celého kolektivu doc. Klímy, jinak i charismatického
vypravěče, si ani v nejmenším nezadá s prací věhlasných institucí, jakými
jsou Archeologický ústav AV ČR nebo Moravské zemské muzeum. Práce
týmu z PdF MU má o to větší cenu, že vedle práce objevitelské má současně
nepřehlédnutelný aspekt pedagogický - vychovává studenty k lásce k naší
historii. O tom ostatně svědčila i početná skupina studentů na úterní přednášce na naší radnici. Výbor pro národnostní menšiny při ZMČ si tak může
připsat na svůj účet další kladný bod při veřejné prezentaci své činnosti.

Ivan Koláčný
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