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Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Zpráva ze 45., 46. a 47. schůze RMČ
a z XX. zasedání ZMČ
45. schůze RMČ se konala 20. 5. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – duben
2009,
• projednala zprávu o přípravě Vavřineckých hodů 2009,
• projednala bytové záležitosti,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala zprávy předložené výbory zastupitelstva,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
46. schůze RMČ se konala 3. 6. Rada:
• souhlasila se zřízením veřejné služby pro občany pobírající
dávky na živobytí,
• schválila postup při výběru nájemníků bytů v nástavbě na
domě Žitná 9,
• schválila výzvu k podání nabídek na provedení prací zařazených do projektu regenerace panelového sídliště (na tuto akci
získala městská část dotaci 1,5 mil. Kč),
• schválila jako dodavatele, který vybuduje plánované dětské
hřiště při ulici Žitné, firmu PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2,
Brno,
• schválila smlouvu o dílo se společností Stavoprojekta, s. r. o.,
Kounicova 67, Brno, na zpracování projektu regenerace domu
Žitná 7,
• schválila smlouvu o dílo se společností P-spektrum, s. r. o.,
Dražovice 72, Vyškov, na úpravu bývalého školnického bytu
v MŠ Kárníkova na logopedickou třídu,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje
nemovitostí,
• projednala návrh nařízení města Brna o placeném parkování
a o cenách za nucené odtahy automobilů, nenavrhla žádné
komunikace v městské části, kde lze parkovat až po zaplacení
ceny,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
XX. zasedání ZMČ se konalo 18. 6. Zastupitelstvo:
• schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• schválilo kritéria výběru žadatelů o byt v nástavbě na domě
Žitná 9,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje nemovitostí,
• nesouhlasilo se změnou funkčního využití plochy v oblasti
U Vránova mlýna v Územním plánu města Brna ze zemědělského půdního fondu na plochu čistého bydlení,
• souhlasilo s návrhem vyhlášky města Brna, kterou se vymezují
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, nenavrhla

•
•
•

•
•

žádná místa v městské části, na kterých by se žebrání zakazovalo (tento jev se týká jiných částí města Brna),
souhlasilo s návrhem vyhlášky města Brna týkající se zajišťování čistoty veřejných prostranství,
souhlasilo s návrhem vyhlášky města Brna o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, tzv. výběhy pro psy
jsou v naší městské části při ulici Novoměstské,
projednalo vyhlášku města Brna o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích a navrhlo konečnou stanici tramvaje
č. 1, oblast nákupního střediska Vysočina a park na Novém
náměstí jako místa, kde bude pití alkoholu zakázáno,
souhlasilo s návrhem vyhlášky města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

47. schůze RMČ se konala 24. 6. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden květen
2009,
• projednala stav přípravy Vavřineckých hodů 2009,
• udělila základním a mateřským školám souhlas k přijímání
neúčelových peněžních darů,
• schválila jako dodavatele, který provede opravu venkovních
schodišť u bytových domů Novoměstská 7 – 19, společnost
OSS, s. r. o., Rybkova 23, Brno,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila jako dodavatele, který provede práce zařazené do
projektu regenerace panelového sídliště, společnost DIRS
Brno, s. r. o., Jihlavská 38, Brno,
• schválila jako dodavatele, který provede opravu oplocení
MŠ Novoměstská, firmu Stavební kancelář KMZ, Grohova 12,
Brno,
• schválila smlouvu o dílo s firmou Robert Kukačka, Úvoz 6, Brno,
na opravu kanalizace v ZŠ Novoměstská,
• nesouhlasila s jižním obchvatem Kuřimi, který má v případě
vybudování R 43 propojit tuto rychlostní komunikaci se stávající silnicí, vedoucí z Brna na Svitavy, jižní obchvat totiž zřejmě
nepřinese žádoucí snížení dopravní zátěže na tzv. Hradecké
radiále,
• schválila smlouvu o dílo na opravu chodníků v Renčově,
Kremličkově a Boskovické ulici se společností Pittel a Brausewetter, s. r. o., Hybešova 42, Brno,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

XXI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční
ve čtvrtek 3. září 2009 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické radnice,
Palackého náměstí 11.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Jan Jandl



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Pronájem bytů v nástavbě na domě Žitná 9
Začátkem letních prázdnin byla dokončena výstavba deseti nových bytových jednotek v nástavbě na domě Žitná 9. Typy bytů,
jejich velikost podle projektové dokumentace a výše měsíčního nájemného (85,- Kč/m2/měsíc), jsou uvedeny v následující tabulce:
byt

podlahová plocha
(m2)

lodžie
(m2)

sklepní box
(m2)

celková plocha pro
výpočet nájemného

měsíční nájemné
(Kč)

A1 – 2+kk

45,85

2x 2,77

1,74

49,49

4.206,-

A2 – 2+kk

45,85

2x 2,77

1,74

49,49

4.206,-

B1 – 1+kk

31,57

2,77

-

32,96

2.801,-

B2 – 1+kk

31,69

2,77

-

33,08

2.811,-

C1 – 1+kk

36,52

2,77

-

37,91

3.222,-

C2 – 1+kk

36,52

2,77

-

37,91

3.222,-

D1 – 2+kk

48,25

-

-

48,25

4.101,-

D2 – 2+kk

48,25

-

1,74

49,12

4.175,-

E1 – 3+kk

66,60

-

1,74

67,47

5.734,-

E2 – 3+kk

66,60

-

1,74

67,47

5.734,-

Byty budou pronajaty zájemcům, kteří podají v termínu do 31. srpna 2009 žádost na předtištěném formuláři. Formulář je
k dispozici na bytovém odboru úřadu městské části nebo ke stažení na internetových stránkách www.reckovice.cz.
V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna může být žadatelem pouze zletilá osoba, která
sama ani její manžel(ka) nevlastní v ČR bytový či rodinný dům nebo byt, ani nejsou nájemci bytu na dobu neurčitou.
Podané žádosti budou rozčleněny do skupin podle požadovaného bytu a obodovány v souladu s kritérii schválenými zastupitelstvem městské části. Výběr nájemců provede rada městské části v průběhu měsíce září 2009.
Mgr. Miroslav Reich, bytový odbor ÚMČ

Oznámení o zahájení veřejné sbírky
Dne 19. června 2009 byla zahájena veřejná sbírka,
která se koná na území městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora. Konání veřejné sbírky osvědčil Krajský
úřad Jihomoravského kraje podle ust. § 4 odst.
1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pod č. j.
JMK/60072/2009. Sbírka je oznámena na období
od 29. května 2009 do 28. dubna 2012 a účelem veřejné
sbírky je shromáždění dobrovolných peněžitých příspěvků

za účelem ochrany kulturních památek a tradic – na obnovu
a úpravu areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora. Dobrovolné finanční dary jsou od občanů získávány
prostřednictvím sběrací pokladničky v průběhu konání různých
kulturních, sportovních a společenských akcí.
Ing. Michaela Kozohorská,
vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ

Tradiční jarní úklid v Zamilovaném hájku
Také v letošním roce uspořádala komise životního prostředí,
bezpečnosti a veřejného pořádku RMČ tradiční jarní úklid. Po
dlouhém zvažování a vybírání vhodného místa se organizátoři
společně s účastníky shodli na oblíbeném Zamilovaném hájku.

Rozsáhlá lokalita dosud nikdy nezklamala a zatím vždy poskytla
bohatá naleziště. V sobotu 16. května v ranních hodinách se
malí i velcí členové skautského sdružení Junák shromáždili poblíž
baseballového hřiště. Odtud se vybaveni pracovními pomůckami vydávali všemi směry, procházeli jednotlivé trasy a vršili
odpadky podél cesty. Celá skupina se posléze sešla v zadní části
Zamilovaného hájku poblíž ohniště. Právě zde si v minulých
letech děti prohlížely své úlovky a chlubily se některými zajímavými objevy. Bizarní nálezy, které mnozí očekávali, se však
tentokrát neobjevily. V pytlích převládaly pouze běžné papíry,
sáčky, plastové lahve či zrezivělé konzervy. Všichni účastníci
vzhledem k proměnlivému počasí ocenili nebývale malý objem
nalezených odpadků, který se tentokrát bez problému vešel
do jednoho nákladního auta. S posledními naloženými pytli
přicházely i první kapky deště a všichni pospíchali domů k sobotnímu obědu. Obvyklé poděkování patří Janu Libusovi a všem
pracovitým skautům, za odvoz odpadu děkujeme stavební firmě
Radovan Kuba.
Iveta Kubová



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Informace ÚMČ
Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskutečnily v České republice volby do Evropského parlamentu, kde je svými zákonodárci
zastoupeno všech 27 členských států Evropské unie. Volební období Evropského parlamentu je pětileté, pro Českou republiku od
jejího vstupu do EU v roce 2004 to byly v pořadí již druhé volby do tohoto vrcholného orgánu EU.
Českou republiku bude v následujících pěti letech v Evropském parlamentu reprezentovat celkem 22 poslanců. Mandáty v EP získaly
podle volebního zákona jen ty politické subjekty, které v celostátním měřítku získaly alespoň 5% platných hlasů. Tyto volby celkově ve
všech zemích EU poznamenala nízká volební účast, která v rámci celé České republiky dosáhla 28,22 %, tj. 2 358 934 voličů.
Celkem bylo v ČR pro tyto volby zaregistrováno 33 politických subjektů, z nichž pouze 4 překročily tuto procentní hranici:
ODS
= 31,45%, 741.946 hlasů – 9 mandátů
ČSSD
= 22,39%, 528.132 hlasů – 7 mandátů
KSČM
= 14,18%, 334.577 hlasů – 4 mandáty
KDU-ČSL = 7,65%, 180.451 hlasů – 2 mandáty
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
(uvedeny pouze volební subjekty s více než 5% hlasů):
Počet volených
členů

Počet okrsků

22

17

Voliči v seznamu

Vydané obálky

12.503

Volební účast
v%

4.595

36,75

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

4.589

4.567

Volební číslo

Volební subjekt

2.

KDU-ČSL

Počty hlasů

% hlasů

4.

ODS

21.

KSČM

435

9,52

33.

ČSSD

1.044

22,85

466

10,20

1.630

35,69

Zdroj: server www.volby.cz

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v rámci Statutárního města Brna
(uvedeny pouze volební subjekty s více než 5% hlasů):
Počet volených
členů

Počet okrsků

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

22

357

317.642

99.940

31,46

99.802

99.486

Volební číslo

Volební subjekt

2.

KDU-ČSL

Počty hlasů
9.490

% hlasů
9,53

4.

ODS

33.549

33,72

21.

KSČM

10.161

10,21

33.

ČSSD

22.237

22,35
Zdroj: server www.volby.cz

Evropské volby skončily a již naplno běží organizační příprava a kampaň pro volby další: v říjnu letošního roku nás čekají
předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR, které se měly původně v řádném termínu konat až v červnu 2010.
Jan Jandl

Zájezd pro důchodce
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
jednodenní zájezd pro důchodce: ve čtvrtek 17. září 2009,
odjezd v 7:30 hodin, návrat kolem 19:00 hodin.
Trasa: Želetice (výrobna ručního papíru), Znojmo (prohlídka
městského centra), Vranov nad Dyjí (zámek).
Přihlásit se lze osobně v budově ZUŠ v Brně-Řečkovicích,
Kořenského 23a, v pátek 10. září 2009 od 16:45 do 17:00
u paní Michalcové.
Mgr. Leoš Pivoňka, odbor soc. věcí, zdravotnictví a kultury

Veterinární správa nařídila opatření
proti varroáze včel
Mimořádná veterinární opatření při výskytu varroázy včel
nařídila Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj (nařízení
č. 5/2009). Vzhledem k velkému počtu ohnisek je území našeho
kraje považováno za plošně zamořené touto nebezpečnou
nákazou. Nařízení stanovuje způsob monitoringu varroázy
a ošetřování včelstev v jednotlivých ročních obdobích i pravidla
pro přesuny včelstev. Včelaři se s nařízením mohou obeznámit
na internetových stránkách
www.svscr.cz či www.reckovice.cz.
Ing. Jan Klement, vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Na kus řeči s JIŘÍM VAŇKEM
Před několika měsíci jsme na stránkách Řeči odstartovali seriál
rozhovorů se současnými členy zastupitelstva naší městské části,
s těmi ostřílenými matadory i s nováčky, kteří se v komunální
politice teprve rozhlížejí. Pro prázdninové číslo připravil rozhovor
s dlouholetým členem ZMČ prof. MUDr. Jiřím Vaňkem, CSc. člen
redakční rady Řeči RNDr. Ivan Koláčný, který s prof. Vaňkem
zahřívá zastupitelské židle již několik volebních období. Proto je
rozhovor veden formou obvyklou mezi dlouholetými kolegy.
Jiří, patříš mezi dlouholeté zastupitele v naší MČ, pamatuješ
si na svoje začátky - nebo jinak - kdy jsi vstoupil do komunální
politiky?
Bylo to hned v prvních popřevratových komunálních volbách
v roce 1990. Tehdy jsme, pokud si vzpomínáš, začínali v pronajatých prostorách bývalého královopolského národního výboru na
Husitské. Teprve asi po roce jsme se stěhovali do objektu bývalého agitačního střediska na Žitné. A taky si dobře vzpomínám,
jak jsme se tehdy odvážně pustili spolu s Honzou Holíkem,
Honzou Bartoňkem a dalšími do kříšení starých Řečkovických
hodů – to jsme ještě neměli dnešní radnici, i když jsme už po ní
pošilhávali. Tehdy mě inspirovaly návštěvy jedné z okrajových
částí Vídně, kam jsem občas zajížděl a kde jsem měl možnost
poznat společenský a kulturní život, který zde v Řečkovicích léta
chyběl. Víš, já jsem rodem z Drnovic u Lysic, ale za ta léta, co zde
bydlíme, se cítím být Řečkovákem.
Tehdy jsi byl docentem, dnes jsi univerzitní profesor, jsi
všeobecně uznávaným odborníkem v zubním lékařství, vedeš
Stomatologickou kliniku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
a Fakultní nemocnice u sv. Anny, jsi členem zastupitelstva naší
městské části. Není toho na jednoho trochu moc? Jaké další
funkce ještě zastáváš ve zdravotnictví, školství a samosprávě?
Máš pravdu, je toho hodně (a místo dalších slov mi předkládá
svazek listů se svým odborným životopisem. Snažím se nejprve
jednotlivé aktivity číst, pak už je jenom počítám). Jen ukončených
a obhájených výzkumných úkolů mám za sebou 20, v postgraduálu jsem v současné době školitelem 4 studentů, jsem autorem
a spoluautorem více než 170 odborných a populárně vědeckých
publikací, přednášek mám přes 200 doma i v zahraničí. Postupně
jsem byl členem 18 odborných a akademických rad, v řadě z nich
jsem dosud členem. Ve školství jsem v současné době vedoucím
sekce a proděkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
pro stomatologii a zubní lékařství, spolupracuji s fakultami

v Olomouci, v Plzni a dalších městech
u nás i za hranicemi. V posledních
5 letech jsem byl řešitelem a spoluřešitelem celkem 14 vesměs domácích
grantů.
To je úžasné - jak byla tato činnost
oceněna?
Na úrovni katedry a kliniky jsem získal bronzovou medaili
Lékařské fakulty tehdy ještě UJEP, pak pamětní medaili Masarykovy
univerzity k 75. výročí založení školy. Obdržel jsem řadu diplomů
vědeckých společností a mimobrněnských univerzit (Plzeň,
Olomouc, Hradec Králové, Praha, Bratislava). Letos mi byla při
příležitosti mých sedmdesátin předána Zlatá medaile Masarykovy
univerzity a obdržel jsem Stříbrnou čestnou medaili městské
části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Tady jsi mi nahrál, vraťme se ke tvé činnosti v komunální
politice. Co zde máš za sebou?
Jistě si pamatuješ, že svoji pracovní odbornost jsem vždycky
využíval převážně k práci v komisi sociální a zdravotní, a protože
mám ještě z dob dávno minulých vztah k folkloru a společenskému životu, snažil jsem se zapojit i při organizování společenských akcí. Před chvílí jsem vzpomenul Vavřinecké hody,
jejichž tradici jsme u nás úspěšně obnovili, podílel jsem se na
organizování plesů jak zastupitelstva, tak zdejšího Sokola. Zde
jsem využíval četných osobních kontaktů, která jsem za léta
práce navázal. Myslím, že k prospěchu Řečkovic a Mokré Hory.
Byl jsem i druhým, neuvolněným místostarostou. Dnes zastávám
opět funkci předsedy komise sociální a zdravotní, jsem členem
komise kultury a informací, kterou ty vedeš, vykonávám funkci
oddávajícího zastupitele a jsem členem výboru Vavřineckých
hodů.
Vím, že to všechno je zátěž pro několik chlapů, ne pro jednoho.
Jak tvoji činnost přijímá tvoje paní a dříve celá tvoje rodina?
Moje žena mi je úžasnou oporou, ona si mě s tímto postižením už před léty vzala za manžela, takže věděla, do čeho jde.
A pochopení jsem měl i u svých dětí – nebo si to aspoň myslím.
Jak jsi sám před chvílí zmínil, oslavil jsi začátkem března
sedmdesátiny – jaké máš plány do budoucna?
Bez rozmýšlení: chci být platný dál, co to jenom půjde.

Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4, www.ddmhelceletova.cz
zve veřejnost na otevření nového pracoviště – CVČ Mateřídouška, ul. Gromešova.

Slavnostní otevření proběhne v sobotu 12. září 2009 v 10:00 hod.
následuje tradiční Den řemesel (10:00 -14:00 hod.) - dílničky pro malé i velké.

Současně si můžete objekt prohlédnout za účasti pracovníků odboru památkové péče MMB, prohlídka je doplněna odborným výkladem.
V CVČ Mateřídouška kroužky a zápis začínají v následujícím týdnu.
V CVČ Domino, Kořískova 16 se zápis do kroužků koná ve dnech 7. - 9. září od 9:30 - 16:30 hod., 10. září od od 9:30 – 14:00 hod.
Podrobnou nabídku činnosti obou pracovišť najdete na výše uvedených stránkách.
Pracovní nabídka: pro pracoviště CVČ Mateřídouška hledáme pracovníka na úklid.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 277 961 nebo mailem: cvcmateridouska@seznam.cz – paní R. Čáslavová.
R. Čáslavová
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O z n á mení
Vážení spoluobčané, milí pacienti,
jak se vám již mnohým doneslo, od 1. června tohoto
roku jsem převzal po váženém panu MUDr. Oldřichu
Skokanovi ORL ambulanci na Banskobystrické ulici,
který zde mnoho let velmi úspěšně působil.
Tato ambulance bude provádět celý ambulantní rozsah oboru ušního, nosního a krčního pro
děti i dospělé. Došlo k rozšíření ordinační doby
a zařazení objednávání pacientů. Objednávat
se můžete na telefonním čísle: 549 275 411.
V průběhu první poloviny měsíce července budou
zprovozněny internetové stránky:
www.trubakmudr.cz
kde se dozvíte vše potřebné.
Ordinační doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Bez objednání
11:00 – 15:00
8:00 – 12:00
8:00 – 15:00
8:00 – 12:00
8:00 – 13:00

Objednaní
9:00 – 11:00
13:00 – 17:00
12:30 – 14:30

Byť jsem od své promoce pracoval ve Fakultní
nemocnici Brno, vím, že nebude jednoduché
dosáhnout odborných a lidských kvalit mého předchůdce. Přesto mi dovolte vyslovit přání, aby toto
zdravotnické zařízení i nadále úspěšně pracovalo
ku prospěchu nejen obyvatel městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora.
S přáním úspěšné spolupráce MUDr. Ivo Trubák

Poděkování
odcházejícímu kolegovi
Když s někým strávíte dlouhou řadu let pod jednou
střechou, stane se chtě-nechtě součástí vašeho
každodenního života. Záleží jen na tom, zda součástí
pozitivní nebo negativní. V případě kolegy lékaře
otorinolaryngologa MUDr. Oldřicha Skokana to byla
součást veskrze pozitivní. To, že se MUDr. O. Skokan
rozhodl využít svého svatého práva a konečně si začít
užívat zaslouženého důchodu, bylo přijato ze strany
ostatních spolupracovníků a kolegů zdravotníků
s trochou smutku, ale jinak s plným pochopením.
Děkujeme mu za příjemně prožitá léta ve ZS na
Banskobystrické ulici, za veškerou péči, kterou věnoval
svým pacientům, a přejeme mu, aby si svého důchodu
dlouho a ve zdraví užíval.
Kolegové - lékaři a zdravotní sestry

Jubilanti - květen 2009
Bohumír FIALA
99 let
Anna FIALOVÁ		97 let
Vilém VÁŇA		96 let
Libuše SKLENÁŘOVÁ
92 let
František HEMALA
90 let
Ludmila OPLATKOVÁ
90 let
Marie ŠVANDOVÁ
90 let
Ladislav VESELÝ
85 let
Zdeněk VEČEŘA
85 let
Božena CITTELOVÁ
85 let
Marie LUKÁŠKOVÁ
85 let
Zora HUDCOVÁ
85 let
Marie FLAIŠINGEROVÁ
85 let
Marie BUDIŠOVÁ
85 let
Jindřich PŘIBYL
80 let
Václav MAŇÁK
80 let
Rostislav VIKTORIN
80 let
Jaroslav KUŽEL
80 let
Alfred PICHAL
80 let
Miluše NESVADBOVÁ
80 let
Věra UNČOVSKÁ
80 let
Růžena JURÁŠKOVÁ
80 let
Marie PAVELKOVÁ
80 let
Helena JELÍNKOVÁ
80 let

Jubilanti - červen 2009
Dobroslava KAFKOVÁ
Božena GABRHELOVÁ
Otakar FOLTÝNEK
Boris ŠOTÁK
Alois RYMEŠ
Ivan BOJOK
Miloslava RYCHLÁ
Věra ŽÁKOVÁ
Vlasta PŘIBYLOVÁ
Marie SCHLESOVÁ
Mária KULAKOVÁ
Jiřina ŠTANGLOVÁ
Kamila JÍLKOVÁ

95 let
95 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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Stránka 1

SIMPLY CLEVER

PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!
Nabízíme Vám vyčištění klimatizačního
systému za mimořádnou akční cenu.
Používáním klimatizace totiž dochází ke
kondenzaci vody v oblasti výparníku,
což může podporovat vznik plísní
a bujení bakterií. To může způsobit
nežádoucí zápach, výrazně snížit účinnost klimatizace a také zvýšit spotřebu
paliva. Vyčištění provedeme nejmodernějšími přípravky doporučenými
výrobcem.
Naše speciální nabídka platí pouze
do 30. 6. 2009.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE?

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
Placená incerce

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

Placená incerce

AUTOŠKOLA

Placená incerce

STOPKA
Svět řidičů

BRNO-ŘEČKOVICE

Novoměstská 1a
621 00 Brno
tel.: 549 212 700
mob.: 722 058 296

Ä záruka úspěchu*
Ä on-line registrace
Ä vysoká kvalita za příjemné ceny

LIPŮVKA

U sportovního areálu TJ
679 22 Lipůvka
tel.: 516 437 480
mob: 604 912 957

Ä vlídný přístup instruktorů k výcviku
Ä výborná dostupnost z MHD (Brno a okolí)
Ä možnost platby na splátky bez navýšení

www.asstopka.cz
*Pokud neuspějete u zkoušek ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky a nezískáte tak požadovné řidičské oprávnění dle § 45
odst. 3 zák. 247/200 Sb., vrátíme Vám pro nesplnění naší záruky celou Vámi uhrazenou částku za kurzovné.

Placená incerce

zerce_9x5cm.indd 1

2.6.2009 13:10:19
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PLACENÁ INZERCE
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541211165.
KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek.
Tel.: 606484815.
REALITY pro Řečkovice, prodáme, pronajmeme byt, dům
či zahradu. Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč. daní
a přepisů energií. 100% služby a slušné chování najdete v naší RK.
Palackého tř. 159, Tel.: 721 856 888 nebo 549 210 007.
HLEDÁM garáž do podnájmu v Řečkovicích. Tel.: 603 812 755.
MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Dovolená:
17.8.2009–21.8.2009. Trvá možnost registrace. Tel.: 541 225 296.
www.gynekologie-brno.com
KOUPÍM DB, OV 2+1 v Řečkovicích do 1,6 mil. Ne RK.
Tel.: 731 183 927.
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, volejte
nonstop 777 141 165.

Placená incerce

Soukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno - Řečkovice

Tel.: 541 225 173 • universum@volny.cz • www.universum.wu.cz

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.
www.malby-natery.eu
PRONAJMU garáž v Řečkovicích na ul. Renčova. Tel.: 608547859.
PRONAJMU BYT 3+1 v Řečkovicích. Tel.: 603 543 727.
PRODÁM zahradu se zděnou chatkou v Zamilovaném hájku,
1850 m2, bezproblémový příjezd, el. 230-400 V, studna.
Tel.: 732 562 972.

zahajuje školní rok 2009/2010

1. září 2009
v oborech hudebním, tanečním a výtvarném
V hudebním oboru pokračujeme ve výuce:
hry na hudební nástroje a zpěvu pro děti od 5 let,
specializované přípravné hudební výchovy pro děti ve věku 5 - 7 let,
experimentální hudební výchovy pro děti ve věku 4 - 5 let,
společného muzicírování rodičů s dětmi od 2 let,
výuce muzikálového a populárného zpěvu pro žáky od 13 let.
Ve výtvarném oboru ve výtvarné tvorbě,
v přípravné výtvarné výchově pro děti od 5 let
a společné dílně pro rodiče s dětmi od 2 let.
Další ukázkové hodiny proběhnou na začátku září.
Bližší informace na webových stránkách www.universum.wu.cz
nebo v kanceláři školy.

NEHTOVÁ MODELÁŽ, P-shine, manikúra, parafín. Lenka
tel.: 604 958 978, Božetěchova 133, Brno – Kr. Pole.
NOVĚ OTEVŘENO!!! Poradna alternativní medicíny (detoxikace Dr. Jonáše, homeopatie) nabízí pomoc při řešení Vašich
zdravotních problémů. Mgr. D. Rovenská, Horácké nám. 3,
tel.: 737 685 856, www.detoxikacni-medicina.cz
REKONDIČNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽE. Od 15.7.2009 otevřena nová
provozovna v Řečkovicích (býv. neurolog. ordinace), Horácké
nám. 3. Ceny od 150–600 Kč, slevy pro studenty a seniory. Kontakt:
Ivana Hrušková, tel: 733 646 600, www.rekondicni-masaze.com
POTŘEBUJETE si ověřit cenu bytu? Navštivte zdarma
www.oceneni-bytu.cz.
MAJITEL pronajme byt 1+1 v náj. cihl. domě v Řečkovicích,
nekuřákovi. Tel.: 732 810 951 do 20 hod. RK nevolejte!
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SPORT
VÍCEMISTŘI Z ŘEČKOVIC

V neděli 14. června za krásného počasí pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška se konal
v Útěchově za účasti asi 10 městských částí již 4. ročník Mistrovství
města Brna městských částí v pétanque. Hrálo se opět ve čtyřech
kategoriích (Radnice, Muži, Ženy, Junioři) a naší městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se i tentokráte podařilo všechny
kategorie obsadit.

Kdo tuto hru zná, jistě mi dá za pravdu, jak je tato hra zajímavá
a napínavá až dokonce. Mnohdy rozhodují až poslední hody.
Hry v Útěchově byly velmi zajímavé. Naši hráči se letos
neztratili a v kategoriích „Radnice a Muži“ s přehledem vyhráli.
Nesmím však zapomenout ani na „Ženy a Juniory“, kteří předvedli vynikající výsledky a přičinili se také o celkové velmi krásné
2. místo za pořádajícím Útěchovem. Na 3. místě skončilo družstvo Nového Lískovce.
Budu věřit a doufat, že příští rok se opět sejdou fandové této
hry a společně budeme opět dobře reprezentovat naši městskou část. Vždyť není důležité zvítězit, ale strávit příjemný krásný
den s touto nádhernou hrou.
Současně si také dovoluji informovat o konání 6. ročníku
dvoudenního poháru turnaje v pétanque „O pohár města
Brna“, pořádaného opět jako Mezinárodní mistrovství ČR
trojic ve dnech 29. – 30. srpna 2009, konaný pod záštitou
náměstka primátora města Brna Ing. Olivera Pospíšila, v areálu
stadionu v Brně-Řečkovicích. Více informací na http://carreau.cz
Oldřich Gardáš

Řečkovické hudební léto pod širým nebem
V pátek večer 12. června 2009 se v hodovém areálu
uskutečnil již 3. ročník „Řečkovického hudebního léta“. Po minulých dvou ročnících, které se konaly vždy v červnu uprostřed
pracovního týdne, a někteří návštěvníci pod dojmem vidiny
ranního vstávání do zaměstnání tak opouštěli hodový areál již
před 21:00 hod., byl organizátory pro letošní rok zvolen páteční
večer. Účinkujícími na letošním ročníku byla country a folková
skupina Zimouři a zejména dnes již legendární skupina Javory
- sourozenců Hany a Petra Ulrychových.
Bohužel, letošní kulturní pořady v hodovém areálu soustavně
provází nepříznivé a deštivé počasí, které odrazovalo mnohé

návštěvníky již od května – počínaje Folklórním festivalem
národnostních menšin a pokračujíc Dětským odpolednem za
radnicí. I onen páteční večer se skupinami Zimouři a Javory,
navzdory výjimečně kvalitnímu hudebnímu obsazení, rušily
neustále opakující se přívaly deště a na polovinu června až
neskutečně chladné počasí. Asi 300 vytrvalých návštěvníků
s deštníky, pláštěnkami a teplými dekami se tak povětšinou
rekrutovali z těch, kteří si vstupenky zakoupili již v předprodeji
na podatelně ÚMČ. Ti, kteří byli připraveni si vstupenky zakoupit
až na místě bezprostředně před konáním koncertu, tak pod
dojmem špatného počasí v naprosté většině od jeho návštěvy
nakonec upustili.
I navzdory nepřízni počasí byl celkový umělecký dojem
z tohoto kulturního vystoupení více než skvělý. O hladký průběh
večera se postaral také tým pořadatelů a organizátorů, sestávající ze zaměstnanců ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v čele
s tajemnicí JUDr. Janou Otevřelovou, kterým patří za jejich
práci a úsilí velký dík. Návštěvníkům byly k dispozici také stánky
s občerstvením – pivo, nealko, opékané klobásy a vzhledem
k chladnému počasí byl poptáván také grog.
Věřme, že i tento typ kulturního pořadu, který získal pracovní
název „Řečkovické kulturní léto“, založí pěknou tradici a bude
pokračovat i v následujících letech. Příští ročník snad již bude
pořádán opět za pěkného letního počasí. A na jaké další kulturní
pořady v naší městské části se letošní léto ještě můžeme těšit?
V sobotu 18. července se bude konat v hodovém areálu
také již tradiční „LETNÍ NOC“ s tancem a živou hudbou
a vyvrcholením letošní kulturní sezóny budou VAVŘINECKÉ
HODY, jejichž program je v těchto dnech intenzivně dokončován hodovým výborem.
Jan Jandl
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KULTURA
ÚSPĚŠNÁ AKCE VÝBORU
PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Již dlouhou řadu let nezažil náš Vavřinecký areál takovou
koncentraci folkloru jako v sobotu 16. května odpoledne. Snad
jen v dobách, kdy se naše radnice podílela na Mezinárodním
folklorním festivalu Brno, a to už je hezkých pár let. Letos se tedy
Výbor pro národnostní menšiny při zastupitelstvu naší městské
části rozhodl oživit krásnou tradici folklorních vystoupení pod
širým nebem. Pokud jsme v dávných letech byli nuceni vzít
zavděk termínem na samém konci srpna, kdy se MFF v Brně
konal a dosud koná, letos jsme se vydali novou cestou a volili
jsme termín jarní. Ani tentokrát jsme však neměli nejšťastnější
ruku – současně totiž v městě probíhal pouliční Večer kejklířů
a Brněnská muzejní noc. Ostatně ani počasí, předcházející
bezprostředně zahájení odpoledního programu, nám nepřálo,
a tak na poslední chvíli bylo třeba ještě dosucha vytřít taneční
parket pro vystoupení prvního souboru - Koštéřu z Manerova
na Vyškovsku.
To už však k radnici přijel i autobus s výpravou romského
dětského souboru z Olomouce. Na dvacet malých tanečníků i zpěváků přijelo s doprovodem rodičů a vedoucích, aby
na parketu vystřídali Hanáky od Vyškova. Vystoupení malých
Romů je nutno připsat jedničku s hvězdičkou – od nejmenších
(snad tříletých) až po dospívající tanečníky předvedli všichni
krásné temperamentní taneční vystoupení, a byli až neuvěřitelně
ukáznění. Bouřlivý potlesk, který je odměnil za vystoupení, byl
zcela zasloužený. Díky tedy malým Romům, jejich rodičům i přítomným romským asistentům a poradcům za naději, kterou nám
svým vystoupením i chováním dali.
Originální, i když ne tak temperamentní, pak bylo očekávané vystoupení brněnských Němců a jejich potomků. Jejich
obchodní scénka i písničky přenesly většinu z nás do doby

dávno minulého Brna, které jsme sami nezažili, kde vedle česky
mluvících Moravanů a Čechů žila početná skupina Němců a německy hovořících Židů. Půvabná směsice němčiny a brněnské
češtiny zaujala nejen svojí částečnou podobou se současným
„hantecem“, ale nadšením s jakým vystupující prezentovali svoji
scénku z prvorepublikového Krautecu (Krautmarkt – Zelný trh).
Závěr folklorního odpoledne vytvořila profesionálně dokonale zvládnutá vystoupení Bulharů ze souboru Pirin a Maďarů
ze souboru Köris. S jakým obrovským tempem a nasazením
provedly oba soubory svá téměř půlhodinová taneční vystoupení, to nás udivovalo. Tyto soubory se opravdu staly vyvrcholením celého sobotního odpoledne. Právem je diváci vyvolávali
znovu na parket.
Vystoupení hostujících souborů a skupin půvabně spojovali
malí i velcí tanečníci z Řečkovické 13, díky nimž jsme kromě
lidových tanců mohli opět po čase vidět krásně zhotovené
repliky řečkovického ženského i dívčího kroje. Vynikla jejich
pestrá, přesto decentní barevná sladěnost jednotlivých součástí
kroje, vytvořená intuicí a fantazií nadšenců z Ř13, protože kroj se
dochoval již jen v podobě černobílých fotografií.
Odpolední program provázely zasvěceným slovem dvě
sympatické studentky 1. ročníku Pedagogické fakulty v Brně
Karolína Michálková a Marie Majerová, obě z hudební katedry
pod vedením Dr. Judity Kučerové.
Dík pořadatelů – členů VNM - patří i pracovnicím ÚMČ Marii
Plškové a Mgr. Janě Mikulcové za nezištnou pomoc během celého
odpoledne, stejně jako se sluší poděkovat PS Brno, s.r.o, které
sponzorsky k průběhu odpoledne přispěly částkou 20.000 Kč.
Škoda, že díky popsané shodě okolností se na tato krásné
vystoupení přišla podívat postupně jen necelá stovka návštěvníků. Snad se v budoucnu stane jarní Folklorní odpoledne
v Řečkovicích hezkou tradicí, která si najde svoji oblibu u většího
počtu návštěvníků.
Ivan Koláčný
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KULTURA
Cesta za Dětským dnem
Dětský den za radnicí je tradiční akcí městské části a řečkovického Sokola. I když se letošní poslední květnový pátek
konal za nepříznivého počasí, navštívilo ho 250 dětí, mnohdy
doprovázených jejich rodiči. Málokdo si už vzpomene, jak to
všechno začalo.
Na začátku, alespoň tam kam sahá moje paměť, byly akce
pořádané Sokolem Řečkovice ve spolupráci s Lachemou. V roce
2003 se do této společnosti připojila městská část. Dětský den
začal soutěžemi na Horáckém náměstí, potom děti po fáborcích putovaly do areálu bývalého pivovaru za radnici, kde si na
ohni opekly vysoutěžené špekáčky. V roce 2004 se konání akce
definitivně přesunulo za radnici a do zahrady blízké školky na
Kárníkově ulici. Z trojlístku pořadatelů vypadla Lachema, stále
byl ještě preferován pro konání akce pondělek. Roku 2005 došlo
k otevření hlubokých, širokých a tajemných pivovarských sklepů,
kde se konala v rámci programu dětského dne vystoupení
skupiny historického šermu Baštýři.
Z původně skromné akce se narodila ambiciózní oslava
svátku dětí. Rok 2006 přinesl pokus o přesunutí termínu konání
na sobotu, vzhledem k posunu do poloviny června byl dětský
den nazván „HURÁ, PRÁZDNINY“. Program byl vskutku bohatý,
k dispozici byl skákací hrad, celé odpoledne vyhrávala v pivovarském areálu kapela, na hřišti za radnicí bylo vojenské ležení
Baštýřů a děti házely sekerami, v hájku za pomníkem byly lanové
soutěže pro starší děti v režii pionýrského oddílu Severka. Scénář
akce mi tenkrát poprvé pomohl pilovat neúnavný organizátor
a nadšenec Oldřich Gardáš, který od té doby nechybí u žádného dětského dne. Odhodlání organizátorů ovšem nemohlo
změnit počasí, které ukázalo svoji méně vlídnou tvář a dětský
den poznamenalo vydatnou bouřkou. Ti, co vydrželi, se dočkali
vystoupení Baštýřů zakončeného peškovým turnajem dětí
a tanečního vystoupení dívek ze skupiny B Fresh.

Sobota se neukázala jako vhodný den na pořádání dětského
dne, neboť účast dětí nebyla zdaleka tak vysoká, jak se očekávalo. Od roku 2007 se akce nazvaná „Dětský den za radnicí“
koná v pátek a účast při dobrém počasí přes 400 dětí svědčí
o správné volbě. Soutěže pro malé děti se soustředily ze zahrady
mateřské školy do pivovarského areálu. Štafetu organizátorství za
městskou část převzal pozvolna nový místostarosta Marek Viskot.
V loňském roce byli Baštýři nahrazeni vystoupením fakíra a kouzelníka, tolik se netančilo, o to více se hrálo a zpívalo, moderování
vzali do svých rukou herci z Městského divadla Brno, oblíbenou
novinkou se stala jízda na ponících.
Letošní dětský den vycházel z ingrediencí pátečního odpoledne a podvečera, atraktivních soutěží, kde si stále velkou
popularitu udržují lanové soutěže řečkovického Pionýra, kvalitního kulturního programu, obohaceného o heroický výkon
Železného Zekona a opékání špekáčků při pohodové country.
Počasí nebylo úplně nejlepší, ale mnozí se nenechali odradit. Na
stránkách www.reckovice.cz je k vidění 40 fotografií, které vám
atmosféru letošního dětské dne připomenou.
Nelze v tomto článku zmínit a vyjmenovat zdaleka všechny,
kteří nezištně už roky pomáhají zajišťovat hladký průběh akce.
Na začátku byla ochota starosty Sokola Jiřího Růžičky spojit síly
s městskou částí, bez lidí jako je Libor Fuchs, Gábina a Marek
Gutovi, Katka a David Jančíkovi, rodina Kalovských a další cvičitelé dětí a žactva z řečkovického Sokola, by se dětský den jen
těžko obešel. Zdánlivě v pozadí stojí pracovníci úřadu městské
části Libor Stloukal a Pavel Stránský. Zvláštní poděkování patří
Vlastíkovi Kalábovi, který pomáhal s přípravou areálu, dokud mu
alespoň trochu zdraví sloužilo.
Věřím, že i další ročníky Dětského dne za radnicí budou tak
úspěšné, a že se areál opět naplní spokojenými dětmi i rodiči.
Trochu si zavzpomínal Oliver Pospíšil
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KULTURA
Zářijová výstava obrazů
na radnici

Den farnosti poprvé
a rozhodně ne naposled

V souvislosti s výstavou v Galerii na radnici v září po prázdninách mě napadlo úsloví o dobrých holubech, kteří se vracejí.
Není v něm žádný jinotaj ani reminiscence na moje nedávné
povídání o holubí letce – naopak, je míněno zcela upřímně, tak
jako jsou upřímně míněna moje slova o obou dámách, které se
rozhodly opět po dvou letech v naší galerii vystavit svá nová
díla.
Malířky Marie Bernardi a Dana Pacáková svým osobitým
rukopisem oslavují krásu naší přírody a života v ní, stejně jako
půvaby květin - ať již rostoucích v přírodě nebo aranžovaných
ve vázách.
Výstava jejich obrazů bude zahájena slavnostně v pátek
11. září 2009 v 18:00 hodin a potrvá do neděle 20. září a bude
otevřena jako obvykle, v pracovní dny od 14:00 do 17:00 hodin,
o víkendech od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin.
Opakovaný zájem obou malířek vystavovat v naší galerii je
pro nás vyznamenáním a snad i dokladem, že svoji práci děláme
dobře.

Neděle 14. června 2009 byla pro římskokatolickou farnost
sv. Vavřince v Řečkovicích skutečně svátečním dnem. Při příležitosti slavnosti Božího těla se konala od 10 hodin před kostelem
na prostranství u kašny slavná mše svatá, zakončená působivým
eucharistickým průvodem, doprovázeným zpěvem a kladením
květů, jenž směřoval kolem chrámu do přilehlého parku na
Palackého náměstí a byl zakončen požehnáním v kostele. Na
bohoslužbě byli účastni také vzácní hosté - polští kněží, působící
na misijích až v dalekém Peru.

Ivan Koláčný

Ve dnech 22. a 23. srpna 2009
proběhnou v Ivanovicích
již tradiční
Bartolomějské hody
V letošním roce uslyšíte
dechovou kapelu
STŘÍBRŇANKU,
součástí sobotní večerní zábavy
bude tombola.

Vstupenky na večerní zábavu
si můžete zakoupit
v předprodeji od 1. 7. 2009
na ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 3 za 60,- Kč,
na místě bude vstupné ve výši 80,- Kč.

Odpolední program v hodovém areálu, který odstartovalo v 15:00 hodin vystoupení chrámového sboru tzv. „věčně
mladých“, byl doslova nabitý množstvím dalších kulturních
zážitků. Na podiu se dále představili se svými muzikálovými
písněmi hosté z Městského divadla v Brně paní Eva Jedličková
a pan Lukáš Vlček a všechny jistě velmi překvapila skupina
polských kněží Bethesda, jenž předvedenými skladbami zastínila
kdejakého rockera. Mnohé příznivce si našla také cimbálová
kapela, která hrála a zpívala k tanci i poslechu. Celé odpoledne
vtipně a profesionálně moderoval pan Augustin Dobeš. Zkrátka
nepřišly samozřejmě ani děti, pro které byly připraveny soutěže,
žonglérské vystoupení slečny Alžběty Šmerdové, loutková představení manželů Levíčkových z Ořešína a pro všechny věkové
kategorie potom promítání úchvatných fotografií z místa působení našich hostů - z exotického Peru. Ochotné ženy a mládež
také po celé odpoledne zajišťovaly prodej různých výrobků
v rámci misijního jarmarku, jehož výtěžek byl prostřednictvím
polských misionářů poslán lidem z této krásné, ale velmi chudé
země jižní Ameriky.
O občerstvení bylo také vzorně postaráno, nechyběly
špekáčky, pivo i limo, a také koláče všeho druhu, které pro tuto
příležitost napekly a věnovaly mnohé ženy. Velký dík za materiální
i technickou pomoc patří také panu Filipu Fialovi z Vavřinecké
restaurace a vůbec všem dobrovolníkům, kteří se ochotně zapojili do příprav i průběhu farního dne. A na závěr zbývá snad už
jen podotknout, že také krásné počasí, které ten den panovalo,
přispělo velmi ke zdaru celé akce, která, jak doufáme, bude mít za
rok pokračování.
Jiří Prchal
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