ŘÍJEN 2014
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 10., ROČNÍK XXIII

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední ŘEČ ve funkčním období 2010 – 2014. Je nepochybně namístě, abych několik následujících
řádků využil k poděkování všem členům zastupitelstva naší městské části za jejich práci v uplynuvších čtyřech letech.
Mé poděkování patří též všem zaměstnancům úřadu městské části, kteří mnohdy plní nejen úkoly přímo související s jejich pracovním zařazením, ale i něco navíc.
Ve dnech 10. a 11. října si vás potom dovoluji pozvat ke komunálním volbám. V Brně budeme tradičně volit jak
do Zastupitelstva města Brna, tak do zastupitelstva naší městské části. V Řečkovicích a Mokré Hoře volíme po šesti
letech také zástupce našeho obvodu do Senátu Parlamentu České republiky.
Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 			
10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
			
11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: I. kolo: dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
		a dne 11. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin,
II. kolo: dne 17. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
		a dne 18. 10. 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
3. Místem konání voleb na území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá
Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá
Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá
Palackého tř. 172
Palackého tř. 186
Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá
Žitná 40-44 sudá
v okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá
Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá
Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce
Dudíkova
Filkukova 2-31
Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá
Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá
Měřičkova 18
Nové nám. 1-6
Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 66 do konce
Skutilova
Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá
Žitná 22-24 sudá
v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá
Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí
Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá
Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1119, 1128, 1148
v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá
Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce		
Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá		
Kolaříkova sudá
Kunštátská		
Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá		
Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 		
Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá
v okrsku č.19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy
Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní
Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c
Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12
Terezy Novákové 16-32 sudá
v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova
Díly
Gusty Blahové
Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá
K Západi
Kubova
Ladova 1-32
Ladova 34
Prašná
Prumperk 2 a 2a
Prumperk 4 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá
Terezy Novákové 33 do konce
Žilkova
Řečkovice č. e. 1088, 1175
v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám.
v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-67
Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15
Filkukova 1
(pokračování na str. 2)
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Informace ÚMČ
Zpráva z XXVI. zasedání ZMČ a z 62. schůze RMČ
XXVI. zasedání ZMČ se konalo 4. 9. Zastupitelstvo:
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• projednalo mezitímní účetní závěrku městské části k 30. 6. 2014,
• schválilo rozpočtový výhled městské části na období 2016 – 2020,
• projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2014,
• projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden –
červen 2014,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje i nabytí nemovitostí,
• projednalo návrh novely vyhlášky č. 12/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, souhlasilo s poplatkem
670 Kč na poplatníka na rok 2015,
• projednalo návrh novely vyhlášky č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory,
• poděkovalo členům výborů za jejich práci v končícím volebním
období, zrušilo k 10. 10. 2014 své výbory a odvolalo jejich členy,
• poděkovalo redakční radě zpravodaje ŘEČ za vykonanou práci
v tomto volebním období, odvolalo k 10. 10. 2014 redakční radu
zpravodaje a organizačním zajištěním listopadového a prosincového čísla pověřilo tajemnici úřadu JUDr. J. Otevřelovou, nebudeli ještě nové redakční rada zvolena.

62. schůze RMČ se konala 17. 9. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za leden – srpen 2014,
• schválila smlouvu o dílo se společností ELTI-HB, spol. s r. o.,
Uprkova 8, Brno, na dodávku a montáž kulových uzávěrů plynu
v domech Novoměstská 7-19 a 23-41,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila smlouvu o dílo se společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, Brno, na výměnu bytových vodoměrů na teplou i studenou
vodu, jimž končí platnost dosavadního cejchování,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na VII. etapu regenerace
panelového sídliště Řečkovice nabídku společnosti DIRS Brno,
s. r. o., Jihlavská 38, Brno (jedná se o rekonstrukci parkoviště
u domu Horácké nám 2/3 a parkoviště u domu Žitná 21), schválila
smlouvu o dílo na plnění této zakázky s uvedenou firmou,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na vymalování pavilonů A, B
ZŠ Novoměstská 21 nabídku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová
72, Brno, schválila smlouvu o dílo na plnění této zakázky s uvedenou firmou,
• projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
• projednala úpravu dopravního značení omezujícího vjezd nákladních vozidel do městské části,
• projednala zprávy předložené výbory a komisemi,
• poděkovala členům komisí za jejich práci v tomto volebním období, zrušila k 10. 10. 2014 tyto komise a odvolala jejich členy.
L. F.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České
Ječná 2-18 sudá
Ječná 42
Kořenského
Olšanského
Sibiřská 61-65 lichá
Vránova 117-191 lichá

Ječná 20-40
Koláčkova
Medlánecká lichá
Sibiřská 1-59
Vážného 37 do konce

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy
Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová
Dillingerova
Duhová
Fialová
Medlánecká 2-24b sudá
Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová
Renčova 1-23 lichá
Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova
Žlutá
v okrsku č.19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7
Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá
Malíkova
Marie Hübnerové
Ovčírna
Palackého nám.
Prumperk 1-3 lichá
Uprkova
Vážného 1-32
Veselka
Vránova 172
v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků
Generála Kadlece
Kárníkova
Lacinova
Ladova 33
Ladova 35 do konce
Úlehle
Řečkovice č. e. 253
v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova
Dolnice
Gromešova
Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce
Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá
Jandáskova 30a
Jandáskova 67
Jehnická
Karásek
Královka
Kronova
Loučky
Luh
Maříkova 1-20

Maříkova 22-42 sudá
Sněžná
Železničářská

náměstí Vojt. Matyášové
Vlasty Pittnerové
Řečkovice č. e. 72, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové
Brigádnická
Jandáskova 22a
Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d
Jandáskova 31-66
Pod hájkem
Pod zahradami
Skoumalova
Skrejš
Tumaňanova 1-60
Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna
Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 78
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí bude umožněno voliči, který
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky bude umožněno
voliči, který prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči, který ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá úřad městské části na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu podáním doručeným úřadu
městské části nejpozději 7 dnů přede dnem voleb; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. O vydání
voličského průkazu lze požádat i osobně na úřadu městské části, a to nejpozději 8. 10. 2014 do 16 00 hod.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta
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Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných
domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských
částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města
Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována na jaře 2015, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10. 2014 a od 1. 12. 2014 do 15. 1.
2015. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru
na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejichž území se
opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele.
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí
Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni
žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu

města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu
hradí město. Další výhodou zápůjčky je možnost předčasného splacení
zápůjčky. K předčasnému splacení zápůjčky město sdělí dlužníkovi výši
úroku, příp. výši úmoru a úroku dle skutečné výše zápůjčky a skutečné
doby jejího splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur
nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí
6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou
občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280
a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky

lhůta splatnosti

horní hranice zápůjčky

obnova střechy

5 let

250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let

60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří,
oprava balkonu, lodžie

5 let

120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra

8 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)

5 let

400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let

100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky

5 let

50 tis. Kč/byt. jednotku

Uvolnění bytů po neplatičích
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 uvolněných bytech:
1. Údaje o bytu – Sibiřská 64, byt č. 16, 2. nadzemní podlaží, velikost 1+1,
celková plocha 30,4 m2
Výše dluhu – samotný dluh
107 425 Kč
– příslušenství dluhu ke 31. 8. 2014
51 272 Kč
Termín pro podání žádosti - do 31. 10. 2014
2. Údaje o bytu – Novoměstská 23, byt č. 10, 4. nadzemní podlaží,
velikost 2+1, celková plocha 61,55 m2
Výše dluhu – samotný dluh
87 198 Kč
– příslušenství dluhu ke 31. 8. 2014
2 774 Kč
Termín pro podání žádosti - do 31. 10. 2014
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení
alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. V případě, že zájemce nabídne uhradit
větší část dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho část), bude při hodnocení
žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři,
který je k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“.
Po uhrazení dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak
vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Renáta Fornůsková
vedoucí bytového odboru

Dotaci na regeneraci panelového
sídliště jsme získali i letos
V zářijovém čísle ŘEČI jsem informoval, že ještě nebylo známo,
zda naše městská část získá i v letošním roce dotaci na další akce
v rámci regenerace panelového sídliště. V polovině září dorazila příjemná zpráva, že žádosti bylo skutečně vyhověno. Do městské části
poputuje dotace ve výši 4 mil. korun, která bude využita na realizaci
dvou konkrétních akcí. Zrekonstruováno bude parkoviště u bytového domu Horácké náměstí 2 a 3 a parkoviště u bytových domů Žitná
21 a 23. Celkové náklady na obě investiční akce činí 5,8 mil. Kč včetně
DPH. Práce budou probíhat v říjnu a listopadu.
Zároveň jsou již před dokončením projekty, které by měly být
součástí žádosti na rok 2015. Jedním z témat, která chceme na radnici v nadcházejícím funkčním období akcentovat, jsou rekonstrukce
a zatraktivnění zastaralých asfaltových ploch mezi bloky bytových
domů v sídlišti. Pro následující rok je tedy zpracováván projekt na zatravnění a kultivaci asfaltové plochy za bytovými domy Novoměstská
55 a 53. Dalšími dvěma akcemi na příští rok jsou potom rekonstrukce
parkoviště před lékárnou v nákupním centru Vysočina a vybudování oploceného výběhu pro psy na ulici Novoměstská (u fotbalového
hřiště).
Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta
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Spoluobčanům Řečkovic a Mokré Hory
V roce 2010 jsem byl zvolen zastupitelem volebního obvodu Řečkovice-Mokrá Hora. Po toto (pro mne první) volební období vykonávám též činnost předsedy komise životního prostředí, bezpečnosti
a veřejného pořádku a člena kontrolního výboru. Jsem též jedním
z oddávajících.
Jsem známý tím, že lidi přesvědčuji o tom, že čas je třeba využít
uvážlivě, neplýtvat jím, neboť jím je vyměřována doba našeho bytí;
čas je část života každého z nás. Je proto třeba jej využít uvážlivě.
Promarněný čas nám nikdo nenavrátí, nelze si jej odžít na zkoušku,
byť generální.
Čas strávený plněním úkolů plynoucích mně a odvozený z mého
zastupitelského mandátu za ztracený a promarněný nepovažuji.
Potěšilo mne, že po dobu uplynulých čtyř let při řešení nejrůznějších věcných otázek i problémů jsem ve svých kolezích poznal lidi,
jimž se jednalo, navzdory příslušnosti k té či oné politické straně,
o nalezení optimálního řešení projednávaných problémů. Žádné stupidní urážky toho či onoho, žádné předvádění se, jak máme bohužel
prostřednictvím televize možnost být tomu svědky v parlamentě. To
vše i při různosti povah a pochopitelně někdy i názorů. Nic, co by bránilo rozumnému dialogu, případně i polemice. Politické příslušnosti
vždy byla nadřazena odbornost každého ze zúčastněných a vesměs
osobnostní vyzrálost, a to i těch mladších. Období posledních čtyř

let mne obohatilo též o několik přátelských vztahů – bez rozdílu politické příslušnosti a pro toto období příslušnosti ke koalici či opozici.
Jsem za to vděčen.
Jak jste si, mí milí spoluobčané, nemohli nepovšimnout, tento můj
krátký příspěvek je mým osobním vyznáním, jež ústí v poděkování
Vám za důvěru, již jste mně mým zvolením projevili.
Je mi ctí, že jsem Vás mohl po toto volební období zastupovat;
zejména je mně ctí, že mně byla zastupitelstvem dána možnost být
jedním z oddávajících. Ani nemůžete tušit, oč raději oddávám, než
jako advokát zastupuji při rozvodech manželství. Zejména prvním
sňatkem začíná období plné očekávání něčeho krásného, netušeně
až tajemného, dovršeného zrodem nového života. Rozvod je dokladem zklamání očekávání a nadějí. Na straně jedné radost – na straně
druhé smutek.
Pro případ, že mně nebude dopřáno cti být Vaším zástupcem i pro
další volební období, což je vzhledem k mému umístění na volební
kandidátce ODS pravděpodobné, ještě jednou Vám děkuji za mandát v tomto volebním období a přeji Vám všem touto cestou jenom
všechno dobré.
Váš spoluobčan
JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

Rekonstrukce funkcionalistického skvostu se blíží ke konci
Fu n k c i o n a l i s t i c k é
Brno – to není jen vila
Tugendhat a pár památných domů v jejím
okolí nebo v Masarykově
čtvrti. Jedna z nejluxusnějších a největších brněnských vil postavená
v tomto slohu stojí i u nás
v Řečkovicích. Třípatrová
funkcionalistická stavba
z dílny Aloise a Viléma
Kubových v Gromešově ulici patří podle odborníků ke klenotům architektury meziválečného Brna. Po válce sloužila jako jesle, později
ji využívala státní bezpečnost a policie a až do nedávna jen chátrala.
Díky přístupu města se ji ale podařilo před několika lety zachránit a
budova nyní slouží jako centrum volného času pro děti a mládež.
Letos skončila další důležitá fáze oprav, díky níž se podařilo například obnovit balkon ve třetím nadzemním podlaží. Jižní a západní část budovy také získala novou fasádu. Na příští rok už tak zbývá
pouze opravit garážový prostor a rekonstrukce této kulturní památky
bude kompletní. Vyvrcholí tak záchranná akce, která započala v roce

2005 převzetím vily městem. To se mohlo ubírat dvěma směry. Buď
ji i s rozsáhlými pozemky prodat soukromníkovi a čelit tak riziku, že
stavba nakonec zcela zmizí a na jejím místě vyroste něco zcela nečekaného, nebo si vilu nechat a pokusit se ji zachránit pro budoucí
generace. Město zvolilo tu nákladnější cestu, a to postupnou rekonstrukci objektu s cílem jeho využití pro veřejnost.
Ministerstvo kultury ČR před pěti lety zařadilo vilu na seznam nemovitých kulturních památek. Od doby, kdy zdi chátrající vily opustila pobočka BIS, město Brno za její rekonstrukci dalo už téměř deset
milionů korun. A troufám si tvrdit, že to nebyly zbytečně proinvestované peníze. V budově se podařilo například zrepasovat okna a
dveře, získala nové rozvody, obnovy se dočkala i fasáda a podařilo se
odstranit vlhkost, která její zdi trápila.
V současnosti slouží objekt k volnočasovým aktivitám Domu dětí
a mládeže, Helceletova 4. Sídlí v ní CVČ Mateřídouška, které do nové
sezony vstoupilo s novým názvem Free-Cool-In a připravuje mnoho
akcí pro předškoláky i děti školou povinné. Lidé díky centru nemusí
památku obdivovat pouze zvenčí, při řadě akcí pro veřejnost se mohou dostat přímo do ní i do její rozsáhlé zahrady a ocenit tak, co se
městu za skoro deset let podařilo z kdysi chátrající omšelé stavby vybudovat.

Program přednášek pro seniory
na ŘÍJEN - prosinec 2014
Klub seniorů Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
3. října v 17:30
10. října v 17:30
17. října v 17:30
24. října v 17:30
7. listopadu v 17:30
14. listopadu v 17:30
21. listopadu v 17:30
28. listopadu v 17:30
5. prosince v 17:30
12. prosince v 17:30
19. prosince v 17:30

Prof. Janeček Miloš
Lobpreisová Eva
RNDr. Žákovská Alena
Ing. Kolejka Jaromír
Herberger Luděk
RNDr. Žákovská Alena
RNDr. Druckmüler M.
Mgr. Klementová M.
Vlasák Jan
Ing. Přibyl Tomáš
Ing. Bobčík Ladislav

Zdravé Brno
Tádžikistán
Sibiř - republika Tuva 1. část
Hory a roviny Nepálu
Bulharsko
Sibiř - republika Tuva 2. část
Komety kamikadze
Madeira
Island - země sopek
Mezinárodní kosmická stanice
Ukázky ze zájezdů

Ing. Oliver Pospíšil

Pozvání při příležitosti
státního svátku ČR
Při příležitosti státního svátku – 28. října – kdy
si připomínáme výročí vzniku samostatného československého státu, srdečně zveme naše spoluobčany k malému pietnímu shromáždění.
Připomeneme si hrdinný boj a oběti statečných vojáků a legionářů, kteří na bojištích první
světové války bojovali za svoji vlast a neváhali za
ni položit svoje životy.
Pietní akt se uskuteční v úterý 28. října 2014
v 10:00 hod. u pomníku v parku na Palackého
náměstí v Řečkovicích.
farní obce
církve římskokatolické a československé husitské
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kontaktovat nás můžete na facebooku:
Nestraníci Řečkovice a Mokrá Hora
www.brnobudelip.cz | www.facebook.com/brnobudelip
Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

SPOLEÈNÌ PRO

ØEÈKOVICE
a MOKROU HORU

www.cssdbrno-reckovice.cz
Mgr. Bc.

Marek Viskot
kandidát
na starostu
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Kandidát do Senátu Parlamentu České republiky
Doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.
ANO – mám zkušenosti a vize
ANO – můžeme, pokud chceme a víme jak na to
ANO – pro kvalitní životní prostředí
v našich městech a obcích bez kongescí,
exhalací, prachu a hluku

Ing. Karel DOLEŽAL

ANO – pro pěkné, živé ulice a náměstí
bez kriminality a bezpečné komunikace
bez nehod

ředitel úrazové nemocnice

Váš kandidát do Senátu

ANO – inkluzívní mobilitě pro efektivní
a ekologickou dopravu
ANO – pro transparentnost a kompetenci
v odborném rozhodování
ANO – pro prosperitu, vzdělanost a kulturu
v našem městě

ZÁJMY BRNA UHÁJÍM I V SENÁTU

Každý Senátní obvod je zastoupen osobností, kterou si
volí lidé. Lidé, kteří v tomto obvodu bydlí. Je tedy jen
na nich, kým chtějí být zastoupeni, zda si zvolí někoho,
za kým je vidět jeho dosavadní práce. Nabízím Vám své
životní zkušenosti a více než čtyřicet let práce pro město
Brno a tedy i pro Vás, mé sousedy.

ZkUšENoSTI do polITIkY

Senát Parlamentu České republiky vnímám jako
určitou pojistku při tvorbě zákonů. V rámci Senátu
České republiky chci uplatnit mé praktické zkušenosti
z profesní praxe při tvorbě zákonů. Ty mají vyhovovat
skutečným potřebám všech lidí, kteří se s nimi setkávají,
a to nejen ve zdravotnictví.
Více jak deset let také pracuji v komunální sféře a za tuto
dobu se mi s kolegy podařilo realizovat řadu projektů
a investic, od rekonstrukcí mateřských školek, základních
škol, domovů pro seniory, revitalizace parku na Kraví
hoře a mnoho dalších. Vedle těchto oblastí se především
zabývám problematikou zdravotní a sociální. Vím, co lidé
potřebují.

poMÁHAT lIdEM MÁ SMYSl

Jako ředitel Úrazové nemocnice Brno se věnuji rozvoji
zdravotní péče pro občany města Brna i jeho okolí.
Nemocnice již nyní může fungovat jako záložní
traumacentrum pro Jižní Moravu a oficiální potvrzení
tohoto stavu je jen administrativní proces.
Pomoci občanům města Brna hájit jejich zájmy z pozice
senátora je závazek, kterého se s Vaší podporou ujmu se
vší odpovědností. Přijďte, prosím, k volbám. Má to smysl.
Váš Karel Doležal

www.dolezalkarel.cz
Placená předvolební inzerce

ANO – pro dynamický rozvoj české vědy
prospěšné nám všem

Doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

je v politice novou tváří. Kandidaturu do Senátu Parlamentu České republiky mu nabídla místní organizace ANO v Brně-Bystrci, kde je registrovaným
členem. Patří k těm, kteří se rozhodli uplatnit svoje odborné, morální i obecně lidské hodnoty ve prospěch kvalitních zákonů a prosperity společnosti v tom
nejširším smyslu slova. Nevláčí s sebou balast klišé ze sněmovních lavic a v případě získání senátorského křesla lze od něj očekávat racionální jednání bez
zbytečných emocí, které nevedou k řešení.
Docent Schmeidler (63) by se rád angažoval především v oborech, kterým věnoval svou dosavadní životní energii, a jejichž problematika je současně
velmi aktuální na všech úrovních – od nejmenších obcí až po složitý celek Evropské unie. Ojedinělá kombinace vzdělání v oborech architekt-urbanista a sociolog a zejména dlouhá léta výzkumu na Fakultě architektury Vysokého učení technického Brně, vytříbila jeho názor na tvorbu občanských a bytových
staveb a později pak urbanismu a územního plánování. Cenné zkušenosti si odnesl také z Centra dopravního výzkumu v Brně, kde pracoval jako vedoucí
sekce aplikovaných společenských věd v dopravě a řešil mnohé výzkumné úkoly, z nichž většina měla evropský rámec. S touto skutečností souvisí jeho
znalost věcné, právní i finanční problematiky evropské vědy. Z širokého okruhu Schmeidlerových odborných zájmů je možná užitečné podtrhnout jeho
péči o město jako živý organismus, jehož ulice se nevylidní v okamžiku, kdy se zatáhnou rolety přečetných bank a pojišťoven a s tím také související otázky
mobility, transportu a jeho dostupnosti. Mezi jeho knižními publikacemi v češtině si například zaslouží pozornost „Mobilita, transport a dostupnost ve
městě“ z roku 2010, „Problémy mobility stárnoucí populace“ z roku 2009 či „Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě“ z roku 2001.
Jednou z dominant jeho odborného názoru se pak stále více stává ekologie, mnohotvárná příroda jako podmínka estetiky lidských sídel i pokračování
života vůbec.
Karel Schmeidler pracoval na vysokých školách a výzkumných institucích ve Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Dánsku a Izraeli, kromě toho přednášel
na univerzitách v Itálii, Francii, Portugalsku, Španělsku, USA, Mexiku, Austrálii, v Číně, Íránu, Thajsku a jinde. Výtečně si vedl jako zástupce České republiky
v několika prestižních odborných mezinárodních organizacích. Z tohoto (ostatně velmi zkráceného) výčtu mezinárodních aktivit vyplývá nejen osobní
schopnost pohybu v cizím prostředí, ale zejména výjimečné jazykové znalosti, prohloubené pak dalšími pracovními pobyty v zahraničí.
V nesmírně široké škále jeho odborných zájmů se hlásí čím dál víc ke slovu doprava jako palčivý problém a současně jedna ze základních potřeb moderní
společnosti. Pro docenta Karla Schmeidlera je typický důraz na odborné a systematické řešení všech otázek, s nimiž se v praxi setkává. Tato vlastnost
funguje jako cenná „prevence“ před neuváženými a povrchními rozhodnutími, které pak logicky v krátkém čase vyžadují otevírání nových procesů a změn.
V politickém jednání dává jednoznačně přednost dohodě. Je toho názoru, že konfliktní atmosféra zbytečně pohlcuje cennou energii a navíc zanechává nepříjemnou pachuť napětí, které se může nečekaně projevit kdykoliv v budoucnu.
Ač to zní neuvěřitelně, kromě bohatých odborných a pracovních aktivit si Karel Schmeidler dokáže „vyvětrat hlavu“ na tenisovém kurtu nebo v zimě na
lyžích. V poslední době se věnuje i sportu Krav Maga, což prý je typ sebeobrany. Radost mu dělají dvě dospělé dcery Kateřina a Sylva a tři vnoučata. Když
mluví o vnučce Emmě, nedokáže skrýt hrdost na to, že letos už šla poprvé do školy.
Ať už dopadne volba do senátorského křesla jakkoliv, je příjemné pomyšlení, že do vod současné české politiky se odhodlali vstoupit mnozí lidé špičkových
kvalit. Doc. Karel Schmeidler je bezesporu jedním z nich.
PhDr. Zuzana Ledererová, Brno

Placená předvolební inzerce
Placená předvolební inzerce

Dopravní
expertka
ocen ěná
Nad
za boj prot ací Char ty 77
i korupci.

Senátní volby
10. – 11. 10. 2014
www.posvarova.cz

Placená předvolební inzerce
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Milý Jard

 Změnami v řízení města ušetříme
každý rok miliardu korun.

BRNO-ŘEČKOVICE
a mOKRá hORa

 Zeptali jsme se vás, Brňáků,
kam byste ji chtěli investovat.
 Plníme vaše přání!
 Část peněz investujeme
do projektu „ČISTÉ BRNO“.
 Z něho zaplatíme i svoz odpadu.
 Brňáci, už nebudete muset platit poplatek za popelnice!
 Čtyřčlenná rodina ušetří 2 680 Kč každý rok.

„A CO BRNO?“ = Brňáci, které živí úspěšná kariéra, ne městský rozpočet, např.:
 Ing. Jiří Růžička – sport, lídr pro Řečkovice a Mokrou Horu
 Ing. Jakub Kožnárek – odpadové hospodářství
 prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. – školství
 Libor Zabloudil – sport a cestovní ruch
… ŘEŠÍ ODBORNÉ PROBLÉMY
I VAŠE KAŽDODENNÍ STAROSTI
a dalších 400 kandidátů

Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

Volby 2014
Pro společnost
S ociálně
O dpovědnou,
S olidární
JUDr. Helena Sýkorová,
kandidátka do Senátu
Parlamentu ČR
a vedoucí kandidátka KSČM
do Zastupitelstva města Brna



Jedna vlaštovka jaro nedělá,
ale jedna sýkorka
politiku změnit může –
– společně s vámi !!

10. a 11. 10. 2014

Jde to i jinak
Vyrovnaný rozpočet, štíhlý úřad
Střídmý stát, město i obec
Průhledné rozhodování
Svobodné podnikání a služby
Soukromá zábava: sport a kultura
jmk.svobodni.cz
Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

Více možností
pro naši
městskou
část

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Mgr. Ondřej Vít

Mgr. Dita Pivoňková

Kandidát TOP 09 na starostu MČ
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Kandidátka TOP 09 do zastupitelstva
MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

www.kscm-brno.cz

Vážení spoluobčané,
ve volbách 10. a 11. října rozhodnete i o tom, kdo povede naši
městskou část v nadcházejícím volebním období. Ne každý volič si
porovnává volební programy kandidujících stran a uskupení. Pokud
mu však skutečně záleží na rozvoji městské části ve které žije, neměl
by opomenout program KSČM. Strany, která neslibuje nesplnitelné
a není spojena se současnými nešvary ve své praktické politice.

Chceme aktivní občany,
kteří se zajímají o dění
a život kolem sebe.
Náš program pro Brno i městskou část Řečkovice a Mokrá Hora naleznete na:
www.top09brno.cz
/TOP09.Brno.Reckovice

90 × 130 mm
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BOBROVSKÝ
DO SENÁTU

ZAHRÁDKÁŘI HORTUSU
INFORMUJÍ

Každým rokem ke konci října pořádáme veřejnou výstavu ovoce,
zeleniny a květin v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích.
Letos se výstava koná v sobotu 1. listopadu, v neděli 2. listopadu a v pondělí 3. listopadu, vždy v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod.
Vzorky ovoce a zeleniny přijímáme v pátek 31. října 2014 v době
od 15:00 do 17:00 hodin tamtéž.
Srdečně zve výbor Hortus

Mgr. Jan Bobrovský,
trenér a manažer
basketbalového klubu
Nezávislý kandidát
za ODS

WWW.BOBROVSKY.CZ
Placená předvolební inzerce
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PLACENÁ INZERCE
SENIORDOPRAVA - JONESOVÁ, ASISTENČNÍ SLUŽBY
možnost s invalid. vozíkem. Tel.: 603 42 44 01, 541 210 388
DOUČUJI/VYUČUJI individuálně angličtinu nebo francouzštinu
děti i dospělé v Řečkovicích. VŠ vzdělání + 20 let praxe.
Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech,
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz
INSTALATÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
VODOINSTRALATÉR Cirkva. Tel.: 602 861 402
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel.: 603 510 009

HLEDÁM paní, která naučí techniky vyšívání. Tel.: 604 331 882
VYUČUJI angličtinu a němčinu všechny věkové kategorie a stupně
pokročilosti. Doučuji žáky ZŠ i krátkodobě. Tel.: 604 331 882
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce
na klíč. Práce obkladačské, zednické, instalatérské,
sádrokartonářské. Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
ZIMNÍ PNEUMATIKY SE SLEVOU AŽ NEUVĚŘITELNÝCH 49%
/do vyprodání zásob/ !NOVÉ! KAŽDÝ MĚSÍC SLOSOVÁNÍ
JEDNOHO ZÁKAZNÍKA O PŘEZUTÍ ZDARMA!!
VÝRAZNÉ SLEVY NA PŘEZUTÍ-CENA od 121,-/kolo/ a od 399,- sada 4 kol
VIPSEAL originální ochrana kol proti defektu se slevou 50%!
TEL.: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
KOUPÍM garáž na ul. Loučky, Kronova, Jehnická nebo
Novoměstská. Tel.: 725 514 764
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
Placená inzerce

ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520, 511 141 450
KOUPÍM byt 3+1, Řečkovice a okolí, nejlépe cihla. T: 732 434 910
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
MINIŠKOLKA KVĚTINKA, Brno-Medlánky, V Újezdech 7
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku až 4 let s programem
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ.
Bližší info Ivana Koppová na tel.: 607 634 892
ZLOBÍ vás doma pejsek? Nevíte si s tím rady? Poradím vám,
jak odstranit tento problém. Tel.: 606 896 211
HLEDÁM ke koupi byt v Řečkovicích, spěchá, nabídněte prosím.
Bez RK. Tel.: 774 193 566
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
HLEDÁM prostory k pronajmutí za účelem kadeřnictví
do 20 m². Spěchá. Tel.: 732 32 92 74
MASÁŽE rekondiční, relaxační a lymfatické nově v salonu SPIRIT,
Kosmova 6 (u Semilassa). Objednání termínu 605 549 510
Iva Muchová, www.salonspirit.cz
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– KOPÍROVÁNÍ, TISK (i z el. médií), SKENOVÁNÍ, LAMINOVÁNÍ,
VAZBA, PŘEPIS TEXTŮ, TVORBA VIZITEK, VEŘEJNÝ INTERNET,
E-MAIL aj.
– PORADENSTVÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB, HLEDÁNÍ
INFORMACÍ NA INTERNETU
– REALITNÍ PORADENSTVÍ - prodej domů, bytů a prostor
ÚSPORA VÝDAJŮ ZA VODU – až o polovinu méně za vodu !
– POJIŠTĚNÍ - auto, byt, dům, cesta, zdraví - návrh
nejvhodnějšího řešení přímo pro Vás
– PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ A SPOŘENÍ, HYPOTÉČNÍ
ÚVĚRY, STAVEBNÍ SPOŘENÍ
– ZÁSILKOVNA–Váš levný, spolehlivý a rychlý příjem/podej zásilek
– www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1,
tel. : 840 447 777
NOVÁ POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ POJIŠŤOVNY ČPP
pojištění, servis, poradenství. Banskobystrická 39a, Brno.

– komplexní správa nemovitostí
– 20 let tradice a zkušeností na trhu s nemovitostmi
– poradíme, zajistíme
– nyní ceny s bonusem pro nové klienty do konce roku
Herčíkova 17 Brno, tel.: 549523941, email: info@simek.cz
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Brno, Helceletova

CVČ
Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice

pobočka FREE-COOL-IN

dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Dům dětí a mládeže
www.ddmhelceletova.cz, tel: 543 212 113
www.facebook.com/ddmreckovice
Gromešova 1, Kubova vila, Brno-Řečkovice

tel: 608 644 313

Zveme zájemce o tvoření na tyto akce:
KOUZLO PATINOVÁNÍ, 16. 10. 2014, čtvrtek 16:30-19:00
Napatinujeme si dřevěnou krabičku (třeba na dárky nebo
drobnosti) a ozdobíme pomocí vlastnoručně vyrobených
šablon. Jednorázová cena 350 Kč dospělí, 250 Kč děti.
(KRABIČKA JE V CENĚ KURZU).
Přihlašování nutné do 14. 10. 2014.

představuje

ŠKOLNÍ KLUB

V době od 13:00–15:00 hodin od pondělí do pátku
Program pro děti, které do školní družiny již nechodí, mají po
škole čas a nechtějí být samy doma. Hledají nové kamarády,
mají rády pestrou činnost a změnu. Čas pro hru, tvoření, společné vaření i povídání. Klub dopřeje dětem skutečně volný
čas, v němž samy volí, co budou v ten den dělat. Je vítáno,
když se podílejí samy na programu a činnosti klubu.
Společné výlety, páteční akce, prázdninové tábory.
K dispozici klubovna, zahrada, trampolína, ping-pong, deskové hry, hřiště, skákací hrad, program v zahradních domcích.
Promítání filmového klubu, v pátek 3. 10., 7. 10., 31. 10. ve
14:00 hodin. V případě promítání v 3D kvalitě jsou brýle pro
děti připraveny. Do klubu mohou docházet děti od 1. třídy,
v čase dle zájmu a potřeb. Lze zařídit vyzvedávání u školy,
rodiče mohou dítě vyzvednout již u nás.
Odpoledne lze zpestřit od 15:00 hodin klasickým zájmovým
kroužkem.
Cena: 500 Kč/celý školní rok. Výlety: platba dle dopravy
a vstupného.

VELKÝ KERAMICKÝ SEMINÁŘ - akreditovaný MŠMT,
17. - 18. 10. 2014, 9:30-16:00 hodin
Intenzivní práce v keramické dílně, pro dospělé.
Více info a přihlášky viz kontakt. Pokračování (2. díl),
7. 11. a 8. 11. 2014. Cena 1800 Kč/2 dny.
Začátkem září byla ještě ve většině kroužků volná místa,
můžete se hlásit i během října.
Výtvarky s keramikou, děti 4-6 let nebo školáci od 7 let výše,
900 Kč/pololetí, (různé dny a časy: po, út, stř, čt).
V pondělí v 15 hodin. Vyzvedávání ze ZŠ Hudcova.
Keramika školáci, 900 Kč/pololetí (út, čt, 15:15-16:45).
Vyzvedávání ZŠ Novoměstská.
Keramika dospělí 1500 Kč/10 lekcí, úterý 18:30-20:30 hodin,
středa 18:15-20:15 hodin.
Krušpánek (naše tradice a řemesla), 1.-3. tř., 800 Kč/pololetí.
Baby ateliér, pro nejmenší od 1,5 r. s rodiči, 700 Kč/10 lekcí
(čtvrtky dopoledne).
Točení na kruhu, dospělí i děti od 9 let, (dle domluvy).
Individuální kurzy modelování a příprava na talentovky
(dle domluvy).
Výtvarný klub extra, dvakrát do měsíce (různé techniky),
děti od 9 let, dospělí (čtvrtky od 16:30).
Vinuté perly, dospělí, děti od 9 let (dle domluvy).
Kuchtíček, jedenkrát za 14 dnů - středy, 1.-3.tř.,
900 Kč/pololetí.
Za CVČ Domino
Mgr. Jana Podzemná

Program pro školáky, děti s rodiči

od 15:00 – 19:00 hodin, info: Lokajová: 606 110 970,
Vstup: 50 Kč. Děti: příspěvek na jednotlivé dílničky.
3. 10. Deskové hry, pečení sušenek
Přátelské turnaje, vysvětlení pravidel. DDM je organizátorem
turnaje Jihomoravského kraje v deskových hrách. Děti mají
jedinečnou možnost si vyzkoušet hry, které se budou hrát
na 14 místech v ČR.
10. 10. Keramický svícen
17. 10. Pečení je hra, slaná i sladká těsta. V DDM lze i přespat
a druhý den se vydáme na výlet.

Výlet vlakem – 18. října,
sobota - Mikulov
Zámek, výlet v okolí Mikulova. S sebou: svačinu, 2 jízdenky na
8 zón. Cena: 300 Kč. V ceně: vstupné, oběd, hry, odměny, ped.
vedení. Sraz: 8:00 hodin. Hlavní nádraží, nutná rezervace.

Podzimní prázdniny
27. - 29. října 2014
Výlety, táborák, „bojovka“, pobyt v DDM. Cena: 900 Kč/3 dny.
Vede: Iva Bláhová, 775 174 463, rezervace nutná.

NADĚJE, pobočka Brno
Dům Naděje Brno-Řečkovice
Hapalova 20, 621 00 Brno
tel: 549 273 746
mob: 775 889 698, 778 474 187
nabízí seniorům volná místa
v denním stacionáři NADĚJE:
– služba je určena pro osoby, které z důvodu věku, zdravotního
stavu či snížené soběstačnosti nemohou zůstávat během dne
ve svých domácnostech
– cílovou skupinu představují senioři a dále osoby se zdravotním
postižením trpící lehčími formami demence
– pro klienty je zajištěno stravování (oběd)
– nabízíme také možnost dopravy klienta z domova do denního
stacionáře a zpět služebním vozem
Denní stacionář provozuje svoji činnost
ve všední dny od 7 do 16 hodin.
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Kam vyrazit za sportem?

Akademie Hany Horákové

Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 1. liga mužů(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)
12. 10. 1. NH Brno : Rokytnice 14:00 hod.
18. 10 1. NH Brno : Plzeň-Újezd 16:00 hod.
19. 10. 1. NH Brno : Podlázky-Dalovice 10:30 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
4. 10. SK Řečkovice : Medlánky 15:30 hod.
18. 10. SK Řečkovice : Svratka Brno 15:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 5. liga smíšených družstev
BC SmartLife Řečkovice
aktuálně na: www.bcreckovice.cz
Zápas – volný styl (sportovní hala TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 7)
TAK Hellas Brno
11. 10. Velká cena města Brna - mezinárodní turnaj 10:30 hod.
aktuálně na: www.zapas-brno.cz
Městská hala míčových sportů - Vodova:
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
4. 10. KP Brno : Zlín 17:00 hod.
18. 10. KP Brno : Jičín 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová a stará hala)
6. 10. HELAS Brno : TANGO Brno 20:00 hod.
10. 10. TANGO Brno : Slavia Praha 20:00 hod.
17. 10. HELAS Brno : Mělník 19:30 hod.
24. 10. TANGO Brno : Třinec 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Basketbal – ŽBL (nová hala)
22. 10. VALOSUN KP Brno : Nymburk 17:30 hod.
29. 10. VALOSUN KP Brno : USK Praha 17:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Volejbal – extraliga žen (nová hala)
16. 10. VK KP Brno : Olomouc 18:00 hod.
18. 10. VK KP Brno : Šternberk 18:00 hod.
25. 10. VK KP Brno : SG Brno 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – extraliga mužů (nová hala)
12. 10. BULLDOGS Brno : Ostrava 17:00 hod.
28. 10. BULLDOGS Brno : Ml. Boleslav 18:00 hod.
aktuálně na: www.buldogs.cz
TIP MĚSÍCE:
Běh – „VOKOLO PRÍGLU“
11. 10. Běžecký závod okolo brněnské přehrady 11:00 hod.
aktuálně na: www.vokolopriglu.cz
(start i cíl nad loděnicí TJ Lodní sporty Brno)
Všem čtenářům děkuji za pozornost a sportovním oddílům za
spolupráci v uplynulém volebním období.
Richard Foltýn – radní, zastupitel
a předseda komise sportu MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora

Ve spolupráci s basketbalovým oddílem VALOSUN KP Brno byla
na ZŠ Novoměstská v Brně-Řečkovicích zřízena basketbalová Akademie Hany Horákové.
Ta již začala sloužit zejména začínajícím adeptům basketbalu,
které trenérsky vede bývalá úspěšná reprezentantka, vicemistryně
světa a nejlepší basketbalistka Evropy - Hana Horáková.
Tréninky v sezoně 2014/15 probíhají pro děvčata i chlapce pod nově
nainstalovanými stahovacími koši každé úterý (14:30 – 15:30) a čtvrtek
(14:00 – 15:00).
Věříme, že pozoruhodná kariéra této pětatřicetileté vystudované
učitelky tělesné výchovy a speciální pedagogiky přiláká nejenom
basketbalové začátečníky, ale také zvýší počet celkově sportujících
dětí.
Richard Foltýn
– předseda a generální manažer basketbalového
oddílu VALOSUN KP Brno Více na: www.valosunbrno.cz
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KULTURA
Soukromá základní umělecká škola
Universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.zus-universum.cz

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci říjnu 2014:

ŽÁKOVSKÝ VEČER

15. 10. v 18 hod., sál školy

14. října 2014 v 18:00 hod.

Žákovský koncert a schůze OS VIVO

Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

20. 10. v 19 hod., sál školy

Koncert Společnosti Bohuslava Martinů

Vzpomínka na
doc. PhDr. Jana Skutila, CSc.
Dne 8. srpna tohoto roku by se dožil 80
let náš spoluobčan doc. PhDr. Jan Skutil,
CSc., člen zastupitelstva naší městské části
za KDU-ČSL v letech 1994-98, člen komise
kultury a redakční rady našeho zpravodaje,
ale zejména iniciátor vzniku, majoritní autor
a redaktor dodnes vyhledávané obsáhlé a
nedostupné knihy „Řečkovice a Mokrá Hora“.
Tu pod jeho bedlivým dohledem vydalo naše zastupitelstvo v roce
1993.
Jako zkušený publicista a vědecký pracovník Literárního oddělení
Moravského zemského muzea v Brně měl doc. Skutil velmi blízko k literární tvorbě tohoto druhu, takže v mnoha knihovnách se dodnes
můžeme setkat s jeho faktografickými, vlastivědnými, literárně historickými a jazykovědnými studiemi zaměřenými převážně na moravské regiony a život v nich.
Teprve převrat v roce 1989 mu umožnil habilitační řízení a po získání docentury i externí přednášení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Byl členem řady odborných a vědeckých společností
v ČR. Jan Skutil zemřel 12. února 1998 a je pochován na zdejším hřbitově.
Ivan Koláčný

V červenci oslavil své jubileum

Jaroslav MATONOHA

80 let

V září oslavili své jubileum

Mojmír KELBL
Vlastimila SÁBLÍKOVÁ
Vladimír HOLÝ
Drahomír DANĚK
Drahoslava HUŠKOVÁ
Anna ŽÁKOVÁ
Emilie BURIANOVÁ
Marta BLATNÁ
Jaroslava ŠULCOVÁ
Ludmila VAJDOVÁ
Irena VOJTOVÁ
Marie KORBIČKOVÁ

93 let		
92 let
90 let
90 let
90 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.

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

KONCERT HORNOVÉHO ANSÁBLU
ZA ROHEM
Občanské sdružení Verbum et musica se snaží dlouhodobě, jak
je určitě známo těm, kteří sledují kulturní dění v Řečkovicích, zprostředkovávat takové kulturní projekty, které jsou určitým protipólem
konzumního způsobu života. Zároveň se snaží do naší městské části
přivádět zajímavé projekty, které vybočují z rámce komerční kultury
a nejsou prezentovány např. v rozhlasu či televizi, popř. na stálých
scénách. V neposlední řadě podporuje mladé umělce v jejich uměleckém úsilí. Proto si vás nyní dovolujeme srdečně pozvat na umělecký večer, nazvaný jednoduše “KONCERT HORNOVÉHO ANSÁBLU
ZA ROHEM“.
Jedná se o soubor mladých lidí, který byl před třemi roky založen
studenty hornové třídy prof. Jindřicha Petráše na Janáčkově akademii múzických umění. Je tvořen sedmi hráči na lesní rohy a jedním
hráčem na tubu. Přestože je to soubor mladý nejen věkem svých členů, ale i věkem trvání, již pravidelně vystupuje se svými koncerty po
celé republice. Značné oblibě se těší jeho již tradiční Jarní a Svatováclavské koncerty.
V rámci koncertu, který se koná v pátek 10. 10. 2014 v 19:00
hod. ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6, se můžeme těšit především na Hubertskou mši od Petra Vacka, loveckou hudbu např. z děl
Antonína Rejchy, Leopolda Eugena Měchury či na unikátní aranže
filmové hudby skladatelů jako je L. E. Shaw nebo John Williams.
Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat e-mailem
vem@seznam.cz nebo telefonicky na tel.:776 032 149. Doporučená
výše dobrovolného daru při vstupu činí 80 Kč. Výtěžek koncertu bude
věnován Centru křesťanské kultury.
Vratislav Jan Marša
o. s. Verbum et musica

Všichni příznivci Moravy,
dovolujeme si vás pozvat na závěrečnou přednášku Mgr.
Ondřeje Hýska, PhD. o novodobých dějinách Moravy.
Z technických důvodů jsme byli nuceni změnit termín
konání, takže třetí část tohoto zajímavého vyprávění máte
možnost vyslechnout ve čtvrtek 16. října v 18 hodin, opět
v zasedací síni řečkovické radnice.
Na setkání s vámi se těší
za výbor pro národnostní menšiny ZMČ
RNDr. Ivan Koláčný
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