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Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Zpráva z 62. a 63. schůze RMČ
62. schůze RMČ se konala 12. 5. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

projednala návrh závěrečného účtu městské části za rok 2009,
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben 2010,
projednala zprávu o přípravě letošních Vavřineckých hodů,
projednala bytové záležitosti,
schválila mandátní smlouvu se společností ikis, s. r. o., Kaštanová 123a, Brno,
na zastupování městské části při výběrovém řízení na dodavatele, který zajistí
celkovou regeneraci bytového domu Žitná 7,
schválila jako dodavatele, který provede výměnu oken a opravu střechy MŠ
Kárníkova 4, firmu DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 38, Brno,
schválila výzvu k podání nabídky na provedení prací zařazených do III. etapy
regenerace řečkovického panelového sídliště (na tuto akci získala městská
část státní dotaci 3,5 mil. Kč),
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
projednala návrh společnosti RESIDENCE BRNO na zřízení přechodu pro
chodce v Renčově ulici a na rozšíření komunikace na konci této ulice, zdůraznila, že trvá na vybudování přechodu pro chodce dle návrhu společnosti
Brněnské komunikace u domu Renčova 9, souhlasila s rozšířením komunikace na konci Renčovy ulice dle návrhu společnosti RESIDENCE a požádala
o zařazení přechodu pro chodce přes Duhovou ulici do připravovaných
úprav křižovatky Renčova – Duhová,
projednala návrh vyhlášky města Brna o udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky zahrnující letní a zimní
údržbu komunikací v městské části,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

63. schůze RMČ se konala 2. 6. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol za leden
– březen 2010,
projednala návrh vyhlášky města Brna o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her,
schválila jako zhotovitele, který zajistí výměnu bytových jader v domě Žitná
11, firmu PSK group, s. r. o., Vídeňská 104b, Brno,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako dodavatele, který zajistí práce spadající do III. etapy regenerace
řečkovického panelového sídliště, firmu DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 38, Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
projednala navržené dělení pozemků v areálu Lachemy a doporučila vytvořit
při východním okraji areálu (podél zahrádkářské kolonie) pruh, který v budoucnu umožní obnovit cestu, jež tudy dříve vedla,
projednala návrh TJ Sokol Řečkovice na vytvoření nových parkovacích míst
v horní části ulice Prumperk (tato místa budou třeba, dojde-li k vybudování
nových tenisových kurtů a volejbalového hřiště na sokolském hřišti v Prumperku), rada souhlasila s vytvořením těchto míst (celkem osmi), což si vyžádá
změnu obousměrného provozu v této části Prumperku na jednosměrný,
nesouhlasila s oplocením pozemku p. č. 608/1 při Brigádnické ulici, jehož
okrajem prochází pěšina vedoucí na plochy pod touto ulicí,
projednala návrh vyhlášky města Brna o místním poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu,
projednala zápisy předložené výbory zastupitelstva,
projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.
XXVIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se uskuteční ve čtvrtek 2. září 2010 od 15:00 hod. v zasedacím sále
řečkovické radnice, Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.

Jan Jandl

Regenerace sídliště bude pokračovat i letos
Rok 2009 byl prvním rokem, ve kterém městská část uspěla se svojí
žádostí v rámci dotačního programu „Regenerace panelových sídlišť“
vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úspěch v žádném
případě nebyl zaručen ani v tomto roce, jak ostatně dokládají následující
údaje. Svou žádost doručilo v rámci stanoveného termínu více než 100
žadatelů z celé republiky. Podle webových stránek ministerstva uspělo
pouhých 42 projektů a Řečkovice a Mokrá Hora jsou jedinou brněnskou
městskou částí, která se na finanční příspěvek ve výši 3,5 mil. Kč může
těšit.
O prázdninových měsících tedy započnou práce na třech investičních akcích. Bude zrekonstruováno parkoviště před bytovým domem
Horácké nám. 8/9, které dostane nový povrch. Za bytovými domy
Novoměstská č. 13 a 15 bude na místě již starého a nevyhovujícího
hřiště vybudováno další ze sítě nových dětských hřišť. Rekonstrukce se
dočká  také chodník vedoucí od tohoto hřiště směrem k ulici Žitná.
Doufejme, že projektu Regenerace panelového sídliště BrnoŘečkovice se bude na příslušném ministerstvu stejně dařit i v následujících letech, a zvelebování tohoto území tudíž bude moci pokračovat
výrazně rychlejším tempem, než by tomu bylo v případě, kdyby veškeré
náklady na svých bedrech nesla pouze městská část.
Marek Viskot, místostarosta MČ

Nabídka pronájmu nebytových prostor
ve 2. NP Kolaříkova 3
Statutární město Brno, městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
vyhlásila záměr pronájmu formou nabídkového řízení na pronájem
nemovitého majetku – nebytových prostor v 2. NP objektu č. p. 1499 na
ulici Kolaříkova 3 v Brně – Řečkovicích.
Předmětný objekt v areálu obchodu a služeb Vysočina je zděná
s nosnou konstrukcí ze železobetonového montovaného skeletu,
umožňující značnou variabilitu vnitřní dispozice.
Cílem nabídkového řízení je najít vhodného nájemce nebytových
prostor v objektu. Zájemci vybranému v nabídkovém řízení bude
předložen návrh nájemní smlouvy na uvedené nebytové prostory.
Statutární město Brno – Řečkovice a Mokrá Hora si vyhrazuje právo
odmítnout všechny předložené nabídky nebo neuzavřít smlouvu
s žádným nájemcem.
Podlahová plocha nebytových prostor činí celkem 51,8 m2. Bližší
informace včetně informací ohledně náležitostí předkládaných nabídek
jsou obsaženy v záměru pronájmu vyvěšeném na úřední desce ÚMČ. Ve
věci je též možné kontaktovat Odbor správy majetku ÚMČ.
Ing. Libor Stloukal, vedoucí odboru správy budov ÚMČ

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
V souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb do obecních zastupitelstev počet členů zastupitelstva pro příští
volební období. Při stanovení počtu členů přihlédne zastupitelstvo
v souvislosti s ust. § 68 výše uvedeného zákona zejména k počtu
obyvatel a velikosti územního obvodu. Podle údajů evidence obyvatel
města Brna k 1. 1. 2010 měla MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 15 315
obyvatel.
Podle § 68 odst. 1 výše uvedeného zákona se počet členů zastupitelstva velikosti naší městské části stanoví v rozmezí 15 – 35 členů.
Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém zasedání
dne 17. června 2010 stanovilo počet členů zastupitelstva ve volebním
období 2010 – 2014 na 23.
Prezident České republiky Václav Klaus dne 18. 6. 2010 vyhlásil
termín konání voleb do obecních zastupitelstev na pátek 15.
a sobotu 16. října 2010.
Jan Jandl



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Plavat se chodí do Řečkovic
Poměrně živo bylo o prvním červnovém odpoledni v řečkovické
Družstevní ulici, byť jinak tato místa rozhodně nepatří k čilým městským
tepnám. Symbolicky právě na Den dětí totiž připadlo slavnostní otevření
zdejšího nového krytého bazénu, tedy zařízení, kam jistě rádi ve volných
chvílích zavítají mnozí obyvatelé našeho města.
Přestřižení pásky, poslední to zábrany strážící vstup, se zúčastnili ti, kdož
se o celé dílo nejvíce zasloužili. Setkal se zde tak zástupce investora této
stavby společnosti Galant pan Michal Kočař se starostou TJ Sokol Řečkovice
Jiřím Růžičkou, s poslankyní Danou Filipi, primátorem města Brna Romanem
Onderkou a jeho náměstky, dorazili i členové Rady Jihomoravského kraje
a vedení naší městské části. Návštěvníkům se nabídl pohled na poměrně
jednoduchou, neokázale, přitom však příjemně působící budovu. Za jejími
skleněnými vstupními dveřmi každého příchozího přivítá střízlivě a moderně pojatý vestibul, z nějž již vede cesta k šatnám a k samotnému pětadvacetimetrovému bazénu, přetékajícímu vodou. V menším patře nad ním
pak zájemcům nabízí své služby posilovna, vybavená roztodivnými stroji.
Opomenut nezůstal ani prodejní kout s občerstvením.
Zajisté není třeba nové sportoviště obšírně popisovat, neboť nejen ve
zdejším zpravodaji měli čtenáři možnost se s ním již seznámit. Snad tedy

postačí připomenout jen, že vyrostlo na pozemcích Sokola Řečkovice a jeho
provozovatelem je už zmíněná soukromá společnost Galant.
Zázemí pro své tréninky zde naleznou sportovci, výuku plavání si
mohou objednat školy a významná část provozních hodin bude nabídnuta
veřejnosti. Právě jí byl vyhrazen čas, jenž následoval nedlouho po prvním
otevření vstupní brány, a zájemců o prohlídku se sešlo vskutku dost.
Známé rčení praví, že dílo je korunováno svým výsledkem. V případě
řečkovického bazénu se jeho platnost nepochybně potvrdila. Završila se
tak dosti náročná příprava výstavby dotyčného objektu, jenž ve svém nitru
skrývá až nečekaně velké prostory. Toto poznání slouží ku cti architektům
a inženýrům, kteří svými rýsovacími potřebami převtělili původní představy
o tváři celého sportoviště do konkrétní podoby. Spokojeni mohou odejít
i pracovníci stavební firmy Kaláb. Za vyústění svého úsilí se rozhodně stydět
nemusí, stejně jako nikdo z těch, kdož přiložili ruku k dílu. Zaplavat si tu totiž
můžeme přibližně o čtvrt roku dříve, než uváděly loňské předpoklady.

Ladislav Filipi, starosta MČ

R43 a Řečkovice:

Skutečným nebezpečím není jižní obchvat Kuřimi, ale odklon R43 mimo Brno
V posledním období se několikrát v různých sdělovacích prostředcích
objevily naprosto zkreslené informace o snaze kuřimské radnice postavit
v rámci výstavby rychlostní komunikace R43 skutečný, funkční obchvat
Kuřimi. Především občanům Řečkovic a Králova Pole je vnucováno např.
Ředitelstvím silnic a dálnic Brno či různými ekologistickými sdruženími
nepravdivé tvrzení, že by tento funkční, tzv. jižní obchvat Kuřimi, přivedl
pod jejich okna další dopravu a způsobil by tak dopravní kolaps a zhoršení
životního prostředí. Nejenom, že to není pravda, ale navíc se tímto zastírá
skutečné nebezpečí, které severu Brna v souvislosti s R43 hrozí.
V čem tedy spočívá jižní obchvat Kuřimi? Jde o variantu propojení R43
se stávající silnicí na Svitavy. Toto propojení navrhl investor R43, Ředitelství
silnic a dálnic Brno, vést severně od města, přičemž tato varianta je pro
Kuřim nebezpečná. Nejenom, že nefunguje jako obchvat města, ale naopak
zvyšuje intenzitu dopravy v jeho ulicích, kde již dnes denně projíždí na 21
tisíc aut! Varianta jižního obchvatu, navržená Kuřimí, naplňuje dopravní
potřeby nejenom města, ale i regionu daleko lépe, odvádí tranzitní dopravu
ve směru Brno – Tišnov mimo město, je podstatně ohleduplnější k přírodě,
a navíc náklady na její vybudování jsou i přes výstavbu tunelu stejné,

či dokonce o něco nižší. Všechna tato tvrzení jsou doložitelná studiemi, které
má kuřimská radnice k dispozici.
Dovolte mi má tvrzení podpořit čísly o počtu aut, která by projížděla po
stávající komunikaci I/43 Řečkovicemi po dokončení R43 – jde o odhad pro
rok 2030. Ještě dodám, že údaje pocházejí ze studie zpracované pro ŘSD
v roce 2009, jejímž účelem bylo podpořit tzv. severní variantu obchvatu
Kuřimi. Podle ní by Řečkovicemi denně projelo 44 tisíc vozidel v případě
severní varianty obchvatu Kuřimi a 47 tisíc v případě jižní varianty. Rozdíl 3
tisíc je zcela v rámci chyby dané použitou metodou a je zanedbatelný.
Dovolím se však ze zmíněné studie ocitovat další údaj. Ten udává, kolik
aut Řečkovicemi projede denně v případě, že dálnice R43 nebude vedena
v dnes navrhované trase Kuřim – Troubsko. Číslo je shodné pro severní i jižní
variantu obchvatu Kuřimi - 67 tisíc vozidel denně, tedy o 23 tisíc více! Co
z toho vyplývá? Skutečným nebezpečím pro Řečkovice a brněnský silniční
dopravní systém není jižní varianta obchvatu Kuřimi. Skutečným a obrovským nebezpečím je odklon silnice R43 mimo dnes plánovanou trasu Kuřim
– Troubsko.

Ing. Drago Sukalovský, radní města Kuřimi

Výsledky hospodaření MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2009
Zastupitelstvo městské části Brno
– Řečkovice a Mokrá Hora na svém XXVII.
zasedání dne 17. června 2010 schválilo v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., § 84, odst. 2, písm. b) závěrečný účet
městské části. Součástí závěrečného účtu
jsou i výsledky hospodaření městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora včetně Zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2009. Auditorská firma konstatovala,
že při přezkoumání hospodaření městské
části nebyly zjištěny závažné nedostatky
a účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz majetku, vlastních zdrojů, krytí stálých
a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční
situace.  

Ing. Michaela Kozohorská,
vedoucí Ekonomického odboru
ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora

Rekapitulace rozpočtu MČ Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2009 v tis. Kč
Obsah

Schválený rozpočet 2009

Příjmy
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté transfery
Celkem
Výdaje
Kapitálové
Běžné
Celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování schodku z vlastních zdrojů

5 060
5 755

Upravený rozpočet 2009

Skutečnost k 31. 12. 2009

47 642
58 457

5 771
9 728
11
67 568
83 078

5 900
10 513
13
67 611
84 037

21 740
52 334
74 074
- 15 617
+ 15 617

30 398
65 716
96 114
- 13 036
+ 13 036

28 638
61 690
90 328
- 6 291
+ 6 291

Přehled výdajů městské části podle odvětví - účelu
Doprava
Vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení a komunální služby
Ochrana životního prostředí
Dávky a podpory v soc. zabezpečení
Sociální péče a pomoc potřebným občanům
Požární ochrana a IZS
Státní správa a územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti
Výdaje celkem po konsolidaci

4 051
12 105
1 605
333
23 949
5 971
146
59
24 887
60
908
74 074

4 171
14 310
1 697
1 946
31 703
5 977
5 000
985
59
25 404
75
4 787
96 114

3 711
14 245
1 226
1 855
29 557
5 666
3 667
961
48
24 577
72
4 743
90 328
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Jak jsme volili v parlamentních volbách v Brně a naší městské části
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskutečnily v České
republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Celkem bylo v ČR pro tyto volby zaregistrováno 27 politických subjektů, z nichž pouze pět překročilo celostátně 5%
hranici nutnou pro vstup do parlamentu a získalo své zastoupení
v nové 200 členné Poslanecké sněmovně:
ČSSD
= 22,08% 1.155.267 hlasů – 56 mandátů
ODS
= 20,22% 1.057.792 hlasů – 53 mandátů
TOP 09
= 16,70%
873.833 hlasů – 41 mandátů
KSČM
= 11,27%
589.765 hlasů – 26 mandátů
Věci veřejné = 10,88%
569.127 hlasů – 24 mandáty
Celostání výsledky i výsledky na úrovni krajů jsou již
všeobecně známé, naplno běží koaliční jednání budoucích

vládních stran, známe osobu designovaného premiéra nové vlády.
Do Poslanecké sněmovny se dostaly dva nové politické subjekty
– TOP 09 a Věci veřejné, naopak pod 5% hranicí pro vstup do
parlamentu zůstaly dosavadní parlamentní strany – KDU-ČSL
a Strana zelených.
V tabulkách se seznámíme s volebními výsledky na úrovni
Statutárního města Brna i městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora.
Parlamentní volby skončily a již v politických stranách a hnutích naplno běží organizační příprava a kampaň pro blížící se
komunální volby, které se uskuteční ve dnech 15. – 16. října
2010.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora (uvedeny pouze volební subjekty s více než 5% hlasů):

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v rámci Statutárního
města Brna (uvedeny pouze volební subjekty s více než 5% hlasů):

Jan Jandl

Počet
volených
členů

Počet
okrsků

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Počet
volených
členů

Počet
okrsků

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

200

17

12.335

8.894

72,10

8.883

8.839

200

354

317.326

202.966

63,96

202.689

201.505

     
Volební číslo

Volební subjekt

Počty hlasů

% hlasů

Volební subjekt

Počty hlasů

4.

Věci veřejné

781

8,83

Volební číslo
4.

        Věci veřejné

18.227

% hlasů
9,04

6.

KSČM

660

7,46

6.

KSČM

15.255

7,57

9.

ČSSD

1.934  

21,88

9.

ČSSD

42.911  

21,29

15.

TOP 09

1.719

19,44

15.

TOP 09

40.124

19,91

17.

KDU-ČSL

590

6,67

17.

KDU-ČSL

12.837

6,37

26.

ODS

2.087

23,61

26.

ODS

44.300

21,98

Zdroj: server www.volby.cz

Velký městský okruh Brno
Dopravní omezení: červenec–srpen 2010
1
1

Uzavírka – ulice Hradecká

Od 5. 7. 2010 bude uzavřena ulice Hradecká mezi ulicemi Tábor a Žabovřeskou
v obou směrech, uzavírka potrvá do 25. 8. 2010. Objízdná trasa je obousměrně
vedena po ulicích Tábor, J. Babáka, Purkyňova kolem Technického muzea.
V době uzavírky bude vybudován provizorní nájezd na nový most přes ulici
Královopolskou u čerpací stanice OMV.

Uzavírka – ulice Luční
ňova

8

Od 1. 7. 2010 bude obousměrně uzavřen vjezd i výjezd z ulice Luční na ulici
Žabovřeskou (VMO). Uzavírka potrvá do konce roku 2010, kdy bude znovu
zprovozněn výjezd z Luční na VMO. Vjezd do Žabovřesk již zprovozněn nebude.
Objízdná trasa uzavřeného vjezdu z VMO bude vedena po ulici Žabovřeské,
Kníničské, Veslařské a Hlavní, pro většinu místních obyvatel bude vhodný
rovněž příjezd do Žaboveřsk ulicí Královopolskou nebo po nově oteřeném
výjezdu z VMO na ulici Korejskou. Objízdná trasa uzavřeného výjezdu na VMO
bude značena rovněž po ulicích Hlavní, Veslařské a Kníničské. V době uzavírky
bude provedena rekonstrukce druhé poloviny vozovky ulice Žabovřeské (VMO).
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Hlavn

Stále trvá úplná uzavírka jednosměrného výjezdu z ulice Fanderlíkovy na VMO
z důvodu postupující rekonstrukce spodní části ulice Žabovřeské. Uzavírka
potrvá do konce roku 2010.
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Uzavírka – připojení ulice Fanderlíkova na VMO

4

Vesla

Knín

ičsk

á

1

ka

3

Babá

2

Stále trvá úplná uzavírka ulice Dobrovského v úsecích mezi ulicí Hradeckou
a Jana Babáka a dále mezi Chodskou a Slovinskou. Částečně bude během
letních měsíců omezena i možnost parkování v úseku mezi Slovinskou
a Palackého třídou z důvodu výstavby kabelovodů.

Jana
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Uzavírka – ulice Dobrovského
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Omezení – ulice Žabovřeská a Hradecká
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Omezení – ulice Královopolská
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Omezení – ulice Sportovní

8

Uzavírka – ulice Veleslavínova
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Hlavní objízdné trasy uzavírek
včetně opatření pro zlepšení plynulosti dopravy.

Křižovatky řízené světelnou signalizací
www.mestsky-okruh-brno.cz

s upraveným režimem.

Provoz v ulicí Žabovřeská je veden již ve dvou pruzích po nově rekonstruované
polovině vozovky, od 1. 7. 2010 bude dokončen další úsek až k portálu
Královopolského tunelu. Na ulici Hradecké jsou stále v provozu provizorní
mosty přes ulici Královopolskou, od 25. 8. 2010 budou již nahrazeny novým
mostem. Odbočení k čerpací stanici OMV je uzavřeno, po zporozvnění mostu již
bude otevřen výjezd. Vjezd k OMV je možný z ulice Královopolské.

Provoz v ulici Královopolské je stále veden ve dvou pruzích bez možnosti
odbočení na ulici Hradeckou. Vjezd k čerpací stanici OMV je otevřen, odbočení
je možné pouze ve směru od ulice Purkyňovy.

Od 20. 7. 2010 bude uzavřen pravý jízdní pás ve směru do centra na ulici
Sportovní. Částečná uzavírka bude sloužit pro zahájení budování větve B od
Řečkovic do Husovic. Potrvá až do konce výstavby na koci roku 2011, v říjnu
2010 bude rozšířena o uzavírku Porgesovy ve směru od Husovic do Řečkovic.

Úplná uzavírka úseku ulice Veleslavínova pro rekonstrukci inženýrských sítí
a komunikace.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – KLUBOVNA Horácké nám. 12
čtvrtek 2. ZÁŘÍ 2010 od 17:00 do 19:00 hod.
Pionýr Řečkovice zve děti i dospělé do klubovny na Den otevřených
dveří. Můžete si prohlédnout naše prostory a seznámit se s nabídkou
činností, které vám nabízíme.
KONTAKT A DETAILY: www.reckovice.pionyr.cz.
Hana Procházková, hanca@severka.cz * 602 834 675.
Pro školní rok 2010/2011 připravujeme:
* TVOŘIVÁ DÍLNA RATTUSKA - pravidelné rukodělné tvoření pro děti od 10
let a dospělé
Jednou za 3 - 4 týdny v pondělí nebo úterý od 17:00 do 19:00 hod. Zkušená
lektorka, cena 500,- Kč za pololetí. Malování na hedvábí, smaltování, košíky
z pedigu, decoupage, korálkování, adventní věnce ze sušiny a řada dalších
témat.
Zájemci se mohou hlásit už dnes - v případě naplnění kapacity otevřeme tyto
kroužky dva.
* KLUB ZA ŠKOLOU - deskové hry, fotbálek, šipky
* PTO SEVERKA - pionýrský tábornický oddíl s tradicí 26 let činnosti, aktuálně
se stovkou členů (www.severka.cz)
* KULIČKA - klub pro předškoláky
* KLUBOVNA - možnost zapůjčení pro rodinné oslavy.
* DALŠÍ ČINNOST - letní tábory, tábory pro rodiny s dětmi, akce pro veřejnost
- Pohádkový les, Mikulášská besídka.

Placená incerce

Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

AQUA-AEROBIC - Sportareál Družstevní – Řečkovice
PO, ST 19.00 - 20.00 h.
ÚT, ČT 18.00 - 20.00 h.
PÁ, NE 18.00 – 19.00 hod.
Info: www.aqua-aerobic.wz.cz / Tel: 603887288, 603796793

Placená incerce

VYPÍNÁNÍ
analogového signálu v roce 2010

Připravte se, ať nepřijdete o své oblíbené programy
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Brno Barvičova a Hády bude
30. září 2010 ukončeno. Na většině území města Brna tak nebude od října možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program.
Přejděte na digitální televizní vysílání s předstihem a využívejte výhody kvalitnějšího obrazu, EPG (elektronického programového průvodce) či mnohem
větší programovou nabídku. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně byly
vysílány pouze čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální vysílání se jejich počet několikrát znásobí.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále
u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. Těch, kteří nyní přijímají televizi přes
kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského analogového televizního vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat i po 30. září.
Více informací najdete na webových stránkách - www.digitalne.tv a na infolince 800 90 60 30 (v provozu v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod.).

800 90 60 30

infolinka DIGITALIZACE

www.digitalne.tv
Provoz nepřetržitě

Nejzazší
TV
Číslo
Vysílač/Místo
termín
program
kanálu
31. 01. 2010
ČT 2
Brno/ Barvičova
35
30. 09. 2010
ČT 1
Brno/ Barvičova
52
30. 09. 2010
Nova
Brno/ Barvičova
49
30. 09. 2010 Prima
Brno/Hády
55
Zdroj: Česká televize, České Radiokomunikace, Czech Digital
Group, Telefonica O2 a NKS.

Digitální multiplex 1

Digitální multiplex 2

Digitální multiplex 3

Digitální multiplex 4
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PLACENÁ INZERCE
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
HODINOVÝ MANŽEL – opravy, údržba v bytech, tel.: 728 101 936
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
NABÍZÍM  terapii masáží, homeopatií, fytoterapií a reiki.
Tel. č. 739289028, www.masaze-medlanky.cz
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových jader-voda,
topení, plyn,  elektro, zednické a obkladačské práce.
Tel. 737 084 998, 733 677 141, e-mail: stavba.jonas@gmail.com,
www.stavba.jonas.cz
BYT či RD do 4 mil. koupí doktorka s hotov. 733 296 125
KOUPÍM byt v OV 2+1 na ul. Kárníkova, Uprkova.
Tel.: 732 32 92 74
HLEDÁM prostory k pronajmutí v Řečkovicích do 20 m2.
Tel.: 732 32 92 74
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.
www.malby-natery.eu
KUPUJI vše z pozůstalosti. Platba IHNED. T.: 777 739 818
KVALITNÍ, levný nábytek: www.masiv-nabytek.cz
RYCHLÁ  půjčka 5-10 000 Kč. Bez poplatku předem.
Brno a okolí.Tel: 608 282 608
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322.
KOSMETIKA, PEDIKÚRA-nově otevřeno,
Broskvoňová 2, Brno-Medlánky. Tel.: 606 526 655
PRODÁM zahradu s chatou v Lelekovicích,
elektřina, vodovod, tel.: 737 950 506
ZÁMEČNICTVÍ-KOVÁŘSTVÍ Libor Janků zhotovuje
brány, mříže, zábradlí, ploty včetně podezdívek. Brno.
Tel.: 607 915 170
VYMĚNÍM pěkný byt 1+1 v Kr. Poli 40 m² po kompl. rekonstr.,
2 p. za 2+1 nebo 3+l . Tel.: 732 712 530
PRONAJMU garáž v Řečkovicích, 1000,- Kč/měs. Tel.: 720 442 643

CHYBÍ Vám peníze před výplatou? MKR rychlá půjčka - peníze do
24h. www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
VYMÁHÁNÍ pohledávek www.mkrconsulting.cz - 774 444 343.
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup,  spolehlivost
kvalita.  Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
ZVEME VÁS do prodejny výtvarných potřeb OPTYS
v Řečkovicích, ul. Vážného 16 (vchod z ulice Uprkova)
Pro veřejnost otevřeno každou středu od 8 do 16 hodin.
WEBOVÉ stránky vytvořím levně. Nainstaluji digitální set-top-boxy,
TV a DVD. Ing. Chládek, m. 728 256 067, www.digivize.cz.
PRODÁM  urnový hrob v Řečkovicích v nové části hřbitova.
Cena dle dohody. Kontakt 777/123220
PRODÁM starší RD v Řečkovicích 3 + 1, dvůr, dílna. Jen přímému
zájemci. Tel.:  530 316 665 večer.
NOVĚ otevřená pedikúra JESSICA ZenSpa, Palackého tř. 82,
tel. : 728 733 626. K nemohoucím dojedu domů.
GYMNÁZIUM  Brno-Řečkovice hledá pomocnou kuchařku
s nástupem od 1. 9. 2010. Tel.: 728 644 429.
VYMĚNÍM OB 1+1 v Brně - Žabovřeskách za 1+1 nebo 2+kk
v Řečkovicích. Tel: 732 411 848
NALÉHAVĚ hledám ke koupi byt 2kk a větší, ne přízemí a
poslední patro, rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214
PRODÁM LEVNĚ 4 lepaná akvaria-protíkají + 6 klecí.
Vše použito a funkční. Blížší info: 739 567 818
AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300m odkonečné tram. č. 6). ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení  á 490,- Kč vše včetně
mytí, střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody,byt. jádra od
70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
GYNEKOLOGICKÁ ambulance MUDr. Jana Dufková, Vránova 172,
Brno-Řečkovice. Ord.doba:po,st,čt,pá-7,30-15,00, út: 12,00-18,00.
objednání pacientek: 725337670, 544527539. Registrujeme.

Domov Tereza vysadil strom Života v Brně-Řečkovicích
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza pod záštitou
náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila a podpory
místostarosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Marka Viskota

uskutečnil 13. května 2010 integrační akci – ,,Výsadbu stromu
života Domova Tereza“. Akce se odehrála na prostranství mezi bytovými domy Novoměstská 41 – 45 v Brně-Řečkovicích. Díky asistenci
studentů z řečkovického gymnázia se akce mohli zúčastnit všichni
uživatelé domova Tereza.
Program zahájil vedoucí domova Tereza MVDr. Petr Nováček, dále
následovaly příspěvky zástupců města Brna.   Po proslovech proběhlo
slavnostní odhalení pamětní desky a výsadba stromu. Uživatelé Domova
Tereza společně s pozvanými hosty zasadili lípu, kterou dodala Lesnická
a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně za podpory děkana
doc. Dr. Ing. Petra Horáčka. O dobrou náladu během akce se postaraly
organizace, které spolupracují s uživateli Domova Tereza. Hudební
pásma představili žáci a studenti ze ZŠ Novoměstské, ZŠ Horácké
náměstí, ZŠ Palackého a SOŠ managmentu a Práva pro etnické menšiny.
Program obohatilo svým vystoupením také O. S. Veleta. Pořadatelé byli
příjemně překvapeni množstvím návštěvníků i zájmem médií, Rádio
Petrov uvedlo informaci o konané akci v ranním vysílání.
Smyslem této akce bylo vytvoření nové tradice každoročního setkávání lidí, kteří chtějí žít společně bez ohledu na své společenské, věkové
nebo zdravotní znevýhodnění.
Vychovatelky Mgr. Kristýna Kvaltinová a Mgr. Radka Cvrkalová
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SPORT
Slavnostní otevření Sportareálu Družstevní

Skvělé úspěchy basketbalistek VALOSUNU BRNO
Nejen v kategorii dospělých, ale i ve všech dorosteneckých, či
žákovských se letos dařilo basketbalistkám VALOSUNU, které v ženách
spoléhají převážně na vlastní odchovankyně, takže je dobré, že se
ve všech mládežnických týmech začínají prosazovat i hráčky z naší
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Mladší mini žákyně (ročník 1998) se kvalifikovaly ze druhého místa
oblasti „Morava“ (1. byl Žďár nad Sázavou a až 3. Žabovřesky) na republikový turnaj do Prahy! Kde v konkurenci 18 nejlepších družstev republiky
obsadily stejně jako jejich dospělé vzory v extralize ČR – krásné 6. místo
a od souboje o bronzový stupínek je dělily pouze 4 koše.

Letošní sezóna brněnskému plavání opravdu přeje. Po dubnovém
otevření aquaparku v Kohoutovicích se svého areálu dočkaly i Řečkovice.
Sportovní areál s bazénem, dětským bazénkem a špičkově vybaveným
fitness byl slavnostně otevřen na Den dětí dne 1. června za účasti vedení
řečkovické radnice a zástupců města Brna, Jihomoravského kraje a mnoha
dalších čestných hostů.
Přestřižení pásky se ujal primátor města Brna Roman Onderka a Michal Kočař, nositel myšlenky stavby Sportareálu Družstevní a jeho majitel
a provozovatel. Projev přednesl také starosta městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pan Ladislav Filipi.
Pro děti byly již během otevření připraveny soutěže a skákací hrad
a početnou návštěvu neodradilo ani deštivé počasí. Jak řekl moderátor akce,
sportovní komentátor Štěpán Škorpil: „Sportareálu Družstevní prší štěstí“. Pro
dospělé návštěvníky byla připravena exkurze po areálu, která probíhala po
etapách, protože zájem byl opravdu veliký. Areál si přišlo prohlédnout téměř
500 návštěvníků.
Celý sportovní areál je do až do 5. září 2010 v provozu ve všední
dny od 6:00 do 21:30 hod. a o víkendech od 8:00 do 20:00 hod.
Přijďte si zaplavat a zkuste aquaaerobic. Přihlaste své děti do Plavecké
školy Rybka. Choďte pravidelně cvičit do active fitness. Sportareál Družstevní
je tu pro Vás!
Všechny informace o Sportareálu Družstevní najdete na
www.druzstevni.cz a ve vstupní hale sportareálu.

JUDr. Michal Kočař, jednatel GALANT Brno s.r.o.

Projektový den na Horácké náměstí
V úterý 11. května 2010 zahýbala naší školou témata kulturních
i mezilidských odlišností, handicapů, náboženství, životních stylů, sexuální orientace, oblíbené hudby a vůbec všeho možného, čím můžeme
být jako lidé odlišní.
Projektový den s názvem „Každý jsme jiný“ proměnil celé vyučování.
Cca 300 žáků 2. stupně školy rozdělených do skupin po šesti napříč
třídami si předem zvolilo náplň své výuky podle zájmu. Mohli si sami
vybrat z nabídky dvaceti zážitkových a diskuzních workshopů čtyři.
Zpestřením byl fakt, že jednotlivé workshopy vedli i lidé přizvaní
zvenku: studenti Gymnázia Elgartova zážitkovou dílnu plnou her
o předsudcích, páter Jiří Rous ze zábrdovické fary přednášku a diskuzi
na téma Romové a Češi, Liga vozíčkářů v rámci kampaně Přisedni si
– basketbal na vozíku a povídání s vozíčkářkou. Další dílny proběhly
např. ve spolupráci se SŠ pro zrakově postiženou mládež či organizací
IQ ROMA SERVIS. Jedna ze skupin pak vyrazila na celé dopoledne na
exkurzi do nedalekého Domova pro osoby se zdravotním postižením
Tereza.
Další část dílen vedli samotní pedagogové naší školy. Žáci tak navštívili např. seminář o homosexualitě, stali se umělci bez rukou a vyzkoušeli
netradiční postupy tvorby – malování ústy a nohama. Využili jsme také
dobrých vztahů s rodiči našich dětí a proběhl tak i workshop vaření
iráckých specialit pod vedením maminky jedné z našich žákyň.
Sjednocujícím prvkem všech aktivit bylo naplnění jednoho z průřezových témat školního vzdělávacího programu –   multikulturní
výchovy.
Více informací o projektu lze také nalézt na www.zshoracke.org.
Koordinátoři projektu

Nejmladší mini žákyně (ročník 1999), které skončily ve své oblasti
na pěkném třetím místě, zase jasně dominovaly na závěrečném turnaji
sezóny Talent CUP, který VALOSUN pořádal, když v dramatickém derby
finále porazily ve skvělé atmosféře v městské hale na Vodové největšího
konkurenta v ženách euroligové - „Žabiny“.
Jen o stupínek níž na vynikajícím druhém místě se umístily ve
stejném turnaji hráčky „valosuňáckého potěru“  (ročník 2000 a mladší),
když po sérii 4 výher jen těsně nestačily na finálového soupeře OSK
Olomouc.
A právě pro tuto věkovou kategorii začne od září poprvé v naší
městské části fungovat na ZŠ Novoměstká basketbalová přípravka,
která doplní ty současné v Králově Poli, Lesné, Bohunicích, Líšni a nově
také v Komárově.
Více aktuálních informací najdete na: www.valosunbrno.cz
Richard Foltýn, manažer basketbalového oddílu Valosun Brno,
člen sportovní komise RMČ

SOKOL SOBĚ
Členové Sokola Řečkovice a jejich příznivci si šijí oponu

Tímto si Vás dovolujeme požádat o finanční příspěvek na novou oponu.
Budeme velice rádi za jakoukoliv finanční částku.
Hodnotu daru vyšší jak 1.000,- Kč pro naši neziskovou organizaci si můžete při
podání daňového přiznání odečíst od základu daně.

(v tomto případě kontaktujte hospodářku naší jednoty Gabrielu Gutovou, která Vám vystaví darovací
smlouvu a příjmový doklad (tel. 733 188 714, email: mgguti@centrum.cz).
Seznam všech dárců je zveřejněn v sokolovně a průběžně aktualizován.
Věříme, že kdykoliv se zajdete podívat na divadelní představení do naší sokolovny, bude Vás těšit pocit,
že nová krásná opona je i díky Vašemu příspěvku.

Děkujeme - výbor TJ Sokol Řečkovice



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KULTURA
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá

LETNÍ NOC

Dětský den za radnicí

– květnovému počasí navzdory

Areál bývalého pivovaru
na Palackého náměstí
Kdy: SOBOTA 21. srpna 2010 od 19:00 hod.
Vstupné činí:   50,- Kč
Kde:

PODĚKOVÁNÍ
Vážení členové a voliči KDU-ČSL,

dovolte mi, abych vám jménem výboru naší místní organizace
srdečně poděkoval za podporu, kterou jste nám vyjádřili svými hlasy
v parlamentních volbách. I když to nakonec nepomohlo k dosažení
vytčeného cíle, vaší přízně si velice vážíme. I přes neúčast v parlamentu
budeme dále pracovat zejména v komunální politice, neboť se k nám
hlásí noví členové a podporovat nás chtějí i mnozí nestraníci, což je pro
nás velká výzva.

S přáním hezkých prázdnin a dovolených
Jiří Prchal, předseda MO KDU-ČSL
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Poděkování voličům
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které
se uskutečnily na konci května, určily nové složení tohoto zákonodárného sboru a s konečnou platností završily uplynulé čtyři roky, naplněné
tolika překvapivými událostmi.
Členové místního sdružení Občanské demokratické strany děkují
všem voličům, kteří se rozhodli věnovat svůj hlas Občanské demokratické straně. Vyslovená podpora je o to cennější, že byla vyjádřena
v období těžším a složitějším než kdykoliv dříve – a to nejen pro naši
stranu, nýbrž pro celou naši zemi.

Místní sdružení ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkovala za preferenční hlasy, jimiž jste mi
v uplynulých parlamentních volbách vyslovili svou důvěru. Velmi si jí
cením, neboť mi dává možnost přispět ke změnám, které jsou nyní pro
naši zemi tolik potřebné.

Dana Filipi, poslankyně Parlamentu ČR

ČSSD děkuje voličům
Děkujeme za výraznou voličskou podporu, které se nám v Řečkovicích a na Mokré Hoře dostalo v nedávných parlamentních volbách.
Věříme, že nám zachováte přízeň i v blížících se komunálních
volbách v říjnu tohoto roku.
Za MO ČSSD Brno – Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Marek Viskot, předseda

Dětský den za radnicí, akce pořádaná městskou části ve spolupráci
s řečkovickým Sokolem a dalšími organizacemi, se letos uskutečnil
v pátek 28. května. Přestože počasí venkovním aktivitám letos příliš
nepřeje, usmálo se alespoň v tento den na pořadatele štěstí a večerní
bouřka už pouze udělala pomyslnou tečku za zdařilým odpolednem.
V areálu bývalého pivovaru se během dne vystřídalo kolem 500 dětí,
na které čekalo množství úkolů v podobě soutěžních disciplín, taneční
vystoupení uskupení B-Fresh, hudební vložka spolku Slawjena, skákací
hrad nebo jízda na ponících.
Za uspořádání akce patří velký dík všem organizátorům, jmenovitě zejména koordinátoru akce Oldřichu Gardášovi a místostarostovi
městské části Marku Viskotovi.
Ing. Martin Otčenášek
člen komise školství, mládeže a sportu RMČ

V červnu 2010 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Dobroslava KAFKOVÁ
Božena GABRHELOVÁ
Otakar FOLTÝNEK
Miroslav SUCHÝ
Otakar RÝDLO
Jiří ŠMERAL
Květuše SEDLÁČKOVÁ
Jaroslav CHVÁTAL
Evžen JAHODA
Jaroslava JURÁSKOVÁ
Věra HEYDUKOVÁ
Jaroslava SYCHROVÁ

96 let
96 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Redakční rada zpravodaje ŘEČ přeje všem občanům Řečkovic a Mokré Hory
příjemné prožití nastávajícího prázdninového období a letních dovolených.
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