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Zateplení ZŠ Horácké náměstí – „evropské“ peníze do řečkovických škol?

Všechny školské budovy v naší městské části trpí obdobnými neduhy. Jedná se veskrze o objekty pavilónového typu postavené
v 70. letech minulého století, do jejichž údržby nebylo v 80. a 90. letech mnoho investováno. Společným jmenovatelem je tzv. energetická náročnost těchto budov vybavených okny s ocelovými rámy a s nezatepleným obvodovým pláštěm. Městská část je tak,
coby zřizovatel mateřských a základních škol, nucena každoročně vynakládat značné prostředky na spotřebovávané energie. Řešení
je nasnadě, leč dosti finančně náročné. Výměna oken a zateplení obvodových plášťů jsou investiční akce, které by v případě budov
ZŠ Horácké náměstí a ZŠ Novoměstská vyžadovaly náklady přesahující 20 mil. korun za každou. V případě budov MŠ Škrétova, MŠ
Měřičkova, MŠ Novoměstská a MŠ Kárníkova by pak bylo potřeba vynaložit 5 – 6 mil. korun v každém jednotlivém případě.
Protože možnosti rozpočtu městské části nedovolují investice takového objemu provést, je nutno hledat externí zdroje financování. Již v roce 2008 jsme zadali vypracování energetických auditů a projektových dokumentací, které řeší výměnu oken a zateplení
všech šesti výše zmíněných školských budov. Zde je na místě zdůraznit, že městská část postrádá právní subjektivitu, tu má pouze
statutární město Brno jako celek, a městská část tedy nemá při podávání žádostí o dotace z tzv. evropských fondů volnou ruku. V roce
2008 jsme předali požadavek na zařazení projektů zateplení našich mateřských a základních škol mezi žádosti o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na příslušné oddělení magistrátu, kterým je Oddělení implementace evropských fondů Magistrátu města
Brna („OEIF“).
Dalším krokem tedy bylo prosadit se v konkurenci ostatních městských částí a jejich školských objektů. To se povedlo, neboť mezi
žádostmi, které z města Brna odcházely v srpnu roku 2009 na Státní fond životního prostředí, byla žádost o prostředky na zateplení
budovy Základní školy Horácké nám. Společně s ní pak žádalo město Brno o dotaci na další 4 budovy.
Podle informací, které máme z Fondu k dispozici, bylo naše přání vyslyšeno a školní budova na Horáckém náměstí dostane přes
letní měsíce tohoto roku nový „kabát“ v podobě oken a zateplení obvodového pláště. Důležitost celé akce nejlépe vystihují údaje
z energetického auditu, které v případě provedení zateplení předpokládají každoroční statisícové úspory.
Druhou školskou budovou a dalším naším „želízkem v ohni“ je objekt ZŠ Novoměstská. Ta by podle informací z OEIF měla být
součástí „brněnské“ žádosti o dotaci v rámci nejbližší výzvy Státního fondu životního prostředí, připravované na únor a březen tohoto
roku.
Mgr. Marek Viskot
místostarosta MČ
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Informace ÚMČ
Zpráva z XXIII. zasedání ZMČ
a z 56. schůze RMČ

Rozpočet MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora na rok 2010

XXIII. zasedání ZMČ se konalo 17. 12. 2009. Zastupitelstvo:
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2010: 28. 1., 11. 3.,
22. 4., 17. 6., 2. 9., 7. 10.,
• projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
• schválilo rozpočet městské části na rok 2010,
• projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
• vzalo na vědomí schválení obecně závazné vyhlášky města Brna,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků,
• souhlasilo se změnou územně plánovací dokumentace (Územní plán
města Brna a Územní plán zóny centrální části Řečkovic), spočívající
ve změně dvou pozemků při ulici Prašné z návrhové plochy čistého
bydlení na stabilizovanou plochu čistého bydlení,
• projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora na svém XXIII. zasedání dne 17. 12. 2009 schválilo
rozpočet městské části na rok 2010 v celkovém objemu příjmů
67.416.000,- Kč a v celkovém objemu výdajů 81.850.000,- Kč
(z toho kapitálové výdaje z vlastních prostředků městské části ve
výši 22.910.000,- Kč). Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt stavem
finančních prostředků na účtech městské části, naspořených
v předcházejících letech ve výši Kč 14.434.000,- Kč. Podrobný
rozpis rozpočtu městské části je uveřejněn na internetových
stránkách městské části a je k nahlédnutí na Ekonomickém
odboru ÚMČ.

56. schůze RMČ se konala 13. 1. 2010. Rada:
• projednala plnění rozpočtu městské části za rok 2009,
• schválila uspořádání akce „Sportovec roku 2009“ v pátek 26. 2. 2010
ve spolupráci s TJ Sokol Řečkovice a zakoupení cen v hodnotě do
10.000,- Kč,
• projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za rok 2009,
• projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2010,
• schválila firmu PS Brno, s. r. o., Vídeňská 119b, Brno, jako dodavatele,
který provede opravu podlahy v suterénu bytového domu Sibiřská
64,
• projednala bytové záležitosti,
• schválila firmu Atelier dap, s. r. o., B. Martinů 35, Brno, jako dodavatele,
který zpracuje projektovou dokumentaci přístavby MŠ Tumaňanova,
• projednala majetkové záležitosti – prodeje a směny pozemků,
• projednala nový návrh společnosti RESIDENCE BRNO na zajištění
parkovacích míst pro bytové domy na Duhových polích, souhlasila
s vybudováním parkoviště pro 88 automobilů podél domů označených SO 04 – 08 (při komunikaci vedoucí kolem kasáren), potvrdila
své dřívější usnesení, jímž nesouhlasila s udělením výjimky zmíněné
společnosti, která by umožnila zkolaudovat uvedené bytové domy,
aniž by byl zajištěn dostatečný počet parkovacích míst,
• projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Povinná výměna řidičských průkazů
v roce 2010
V průběhu kalendářního roku 2010 dojde k výměně řidičských průkazů, vydaných v období od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000. Lhůta pro výměnu řidičských průkazů končí
dne 31. prosince 2010.
Kde? Žádosti o výměnu je třeba podat na Magistrátu města
Brna, přepážkovém pracovišti registru řidičů, Kounicova č. 67.
Kdy? Po, St 8:00 – 17:00 hod.
Út, Pá 8:00 – 12:00 hod.
Pokud nechcete konec roku 2010 strávit ve frontě, nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli!
Žádost se vyplňuje až na přepážce, doba vyhotovení
20 dnů. Na www.stránkách Magistrátu města Brna získáte bližší
informace – www.brno.cz - potřebuji si vyřídit - osobní doklady
– řidičské průkazy.
Mgr. Jana Mikulcová,  vedoucí sekretariátu ÚMČ

Ing. Michaela Kozohorská
vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ

V lednu 2010 oslavili své životní
jubileum tito naši spoluobčané
Vladimír PEROUTKA
Božena EFFENBERGEROVÁ
Anna PAŘÍZKOVÁ
Jaroslav BURŠÍK
Růžena ŠMÍDKOVÁ
Marie DOBŠÁKOVÁ
Barbora BÍLÁ
Anna SLÁMOVÁ
Vladislava POUČOVÁ
Marie DANCINGEROVÁ
Helena PIŠANOVÁ
Zdenka KORCOVÁ
Jarmila MILIONOVÁ
Marta VOJTOVÁ
Marie OUJEZDSKÁ
Marie BASTLOVÁ
Ladislav HÁJÍČEK
Bohumil HNÍZDO
Miroslav VAŠKOVIČ
Milan VODA
Bedřiška MÁCOVÁ
Ludmila ŘIHÁČKOVÁ
Jarmila DVOŘÁKOVÁ
Irena MIKEŠOVÁ
Květuše HUDCOVÁ

96 let
95 let
93 let
91 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.
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Na kus řeči s IVETOU KUBOVOU
V únorovém čísle představuji čtenářům ŘEČi kolegyni Ivetu
Kubovou – která je v tomto volebním období členkou zastupitelstva a rady naší městské části, předsedkyní komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku a členkou komise
kultury a informací i redakční rady zpravodaje ŘEČ.
Ivan Koláčný

Co Tě jako ženu a matku dvou dětí přivedlo do komunální
politiky – tehdy ještě jako Ivetu Kolaříkovou?
Zájem o politiku bude v naší rodině zřejmě dědičný. Vedle
historie a literatury se veškeré rodinné diskuse stáčely obvykle
právě k politice. Účast na různých formách veřejného života byla
považována takřka za povinnost. Vlastenci, legionáři, národní
socialisté, členové obce sokolské, členové církve husitské… ti
všichni spoluutvářeli podobu prvního československého státu.
V událostech 20. století se s přehledem orientovali a s nebezpečnými -ismy si nikdy nezadali. Nejhorší z ideologií spolehlivě
identifikovali již během ruských revolučních událostí. Již tehdy
k ní zaujali jednoznačný odmítavý postoj provždy. A to je vzácná
věc. Lidé, které znám vesměs jen z fotografií, mě nenechají
odpočívat.
V tomto funkčním období zastupitelstva jsi opět členkou rady,
vedeš Komisi životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku,
jsi členkou Komise kultury a informací a členkou Redakční rady
Řeči. Pracuješ jako vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena
v Žabovřeskách a ještě vedle toho dálkově studuješ vysokou školu.
Dá se to všechno stihnout?
Většinou dá, ale pokud se některé povinnosti nakumulují
do jediného týdne, pak nastávají i stresové situace. V letošním
roce takových situací přibývá, protože kromě obvyklých zkoušek
na mě čekají i ty závěrečné. Pomáhá dobrá organizace a samozřejmě tolerance a podpora rodiny. Všemu, čemu se věnuji, se
mohu věnovat jen díky pomoci mého manžela. I on je v čele
stavební firmy velmi vytížený člověk, ale pro moji práci, zájmy
a aktivity má naštěstí pochopení. Přes všechny problémy se
dokáže přenést s klidem a osobitým humorem, který stmeluje
rodinu i v kritických chvílích.
Jako předsedkyně Komise životního prostředí organizuješ
pravidelně spolu se skauty nebo pionýry nárazový úklid nejpostiženějších veřejných prostranství. Máš pocit, že se u nás svědomí
lidí zlepšuje a mizí černé skládky?

V minulých letech jsme naplnili i tři
nákladní vozy těžkým a velmi bizarním
odpadem. Dnes toho nacházíme
méně a složení nás příliš nepřekvapuje.
Nicméně stále existují lidé, kteří veřejné
prostranství nepovažují za důležité.
Typická rakouská nebo švýcarská víska
s anglickými trávníky, záhony růží a květináči na návsi není jen
otázkou financí. Je mimo jiné i výsledkem zájmu obyvatel o bezprostřední okolí jejich domu, sídla firmy či zahrady. I proto se na
náš jarní úklid pokaždé těším a považuji ho za nejlepší způsob,
módně řečeno, ekologické výchovy.
Bydlíš nedaleko Lachemy, která byla dlouhá léta environmentálním strašákem pro své blízké i vzdálené okolí. Jak vnímáš její
tristní současnost a nejasnou budoucnost?
Komise životního prostředí udržovala s představiteli zdejší
farmaceutické firmy velmi dobré vztahy a uspořádala zde
nejméně jedno výjezdní zasedání v roce. Je paradoxní, že
právě ve chvíli, kdy vidíme čistý, moderní a bezpečný provoz,
má takový provoz skončit. Je mi líto propuštěných lidí, kteří
tady pracovali léta, někdy i po celý dosavadní život. Ale mnohé
z nich znám jako schopné, vzdělané a pracovité jedince, kteří se
s propuštěním dokázali vyrovnat. Na druhé straně nelze říci více,
než že soukromý vlastník naložil určitým způsobem se svým
soukromým majetkem. A to je třeba respektovat.
S jakým předsevzetím jsi vstoupila do roku 2010?
Předsevzetí nemám, možná přání, a to docela obyčejná.
Netrápit se tím, co nemohu ovlivnit. A pokračovat v tom, co
ovlivnit mohu. Dokončit školu a najít si více času pro své blízké,
které jsem v posledních letech zanedbávala. Vrátit se ke všem
příjemným věcem, na něž kvůli studiu nezbývá čas. Vychutnat
si jógu, běžky, cyklovýpravy, divadelní představení a spoustu
nádherné beletrie, ustupující často kvůli skriptům do pozadí.
Cítím se být především knihovnicí, takže si přeji strávit volné
chvíle nejen se svým partnerem, ale také s oblíbenými severskými autory a jejich svérázným humorem. A konečně, přečíst si
poslední novinky skvělého Cormaca McCarthyho, které čekají na
mém nočním stolku.
Děkuji za rozhovor.

Sběrné středisko Hapalova pokračuje od 8. ledna 2010 s novou obsluhou
Poté, co bylo sběrné středisko odpadů v ulici Hapalově od
1. do 7. ledna 2010 uzavřeno kvůli změně provozovatele, kterým
je od nynějška SAKO Brno, a.s., je možné jeho služeb opět využít.
Provozní doba se mění, v pondělí otevřeno pouze odpoledne:
Pondělí : 	
14:00 – 17:00 hod.
Úterý – Sobota: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.
Neděle:
9:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
Svátky: 	
Zavřeno
Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo získat oprávnění
k provozu v plném rozsahu, mohou zde své odpady odkládat
i nadále pouze občané. Ani ti však zde nemohou zanechat
stavební a demoliční odpady a pneumatiky.
Odebírány od občanů jsou pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady), odpady katalogových čísel 15 01 02 (plastové
obaly), 15 01 04 (kovové obaly), 15 01 05 (kompozitní obaly
– tetrapack) a 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo těmito látkami znečištěné). Ve středisku je prováděn
též zpětný odběr elektrozařízení z domácností.

Nejbližší sběrná střediska odpadů, kde mohou své odpady
odložit i podnikatelé, jsou v Medlánkách v ulici Rysově (Po 13:00
– 17:00 hod., Út – Pá 9:00 – 17:00 hod., So 8:00 –12:00 hod.)
a v Jehnicích v ulici Plástky (Út, Čt 15:00 – 18:00 hod., So 9:00
– 13:00 hod.; v období od 1. 4. do 31. 10. pak Út, Čt 16:00 – 19:00
hod., So 9:00 – 13:00 hod.). Úplný seznam 2010 sběrných středisek odpadů naleznete na internetové stránce http://www.sako.
cz/sso/seznam/.
Stavební odpady je možné též odložit v recyklačních dvorech
firmy DUFONEV v Černovicích a STAPO MORAVA v Králově Poli
při ulici Myslínově; tato zařízení však odebírají přednostně větší
objemy odpadů. Spalitelný odpad odebere spalovna SAKO
v ul. Jedovnické; skládkovatelné odpady včetně suti mohou též
skončit na skládce v Žabčicích.
Ve všech případech doporučujeme předem ověřit, zda
a v jakém množství je možné odpady na určitém místě uložit.
Ing. Jan Klement
vedoucí oddělení životního prostředí ÚMČ
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Změna v jízdním řádu Městské
hromadné dopravy v Řečkovicích
Od 1. ledna 2010 došlo ke změnám v jízdních řádech MHD
v městě Brně. Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se týká
zásadní změna v dosavadní autobusové dopravě. Autobusová
linka č. 72, jezdící na trase od smyčky u řečkovického hřbitova až
na Faměrovo náměstí v Černovicích a zpět, byla zrušena. Nově
obstarává dopravu od smyčky u řečkovického hřbitova
autobusová linka č. 42, jezdící na trase Královo Pole-nádraží
– Ivanovice-Globus a zpět.

Na konečnou zastávku u řečkovického hřbitova bude autobus
č. 42 ve všedních dnech v ranních hodinách zajíždět vždy ve
směru Palackého náměstí - královopolské nádraží, a to v těchto
časech: 5:29, 5:49, 6:15, 6:35, 6:55, 7:15, 7:35 a 7:55 hod.
Na konečnou zastávku u řečkovického hřbitova bude autobus
č. 42 ve všedních dnech v odpoledních hodinách zajíždět
závlekem vždy ve směru od královopolského nádraží ke Globusu,
mezi zastávkami Palackého náměstí – Kronova, a to v těchto
časech: 14:32, 14:42, 14:52, 15:02, 15:12, 15:22, 15:32, 15:42,
15:52, 16:02, 16:12, 16:22, 16:32, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12,
17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:02, 18:12, 18:22, 18:32, 18:42
a 18:52 hod.
IDS JMK

Zápis dětí do mateřských škol
v městské části Brno-Řečkovice
a MokráHora na školní rok
2010/2011
Zápis do jednotlivých mateřských škol v naší městské části
proběhne v následujících jednotných termínech:
vydávání přihlášek:
pondělí 22. 3. 2010
12:00 - 16:00 hod.		
úterý 23. 3. 2010
10:00 - 12:00 hod.		
vracení přihlášek:
pondělí 12. 4. 2010
12:00 - 16:00 hod.		
úterý 13. 4. 2010
10: 00 - 12:00 hod.		
vydávání rozhodnutí:
pondělí 3. a úterý 4. 5. 2010

Prázdninový provoz 2010
Červenec 2010:
1. 7. – 16. 7. 2010
19. 7. – 30. 7. 2010
Srpen 2010:
2. 8. – 13. 8.
16. 8. – 27. 8.

provoz zajistí MŠ Novoměstská
provoz zajistí MŠ Měřičkova
2010 provoz zajistí MŠ Kárníkova
2010 provoz zajistí MŠ Škrétova

Dům
dětí a mládeže
Brno, Helceletova, www.ddmhelceletova.cz
pobočka CVČ Mateřídouška Gromešova 1,

tel.: 541 214 305, 603 277 961

13. 2. 2010: 9.00 - 12.00 hod. - Valentýnská dílna
Pečení srdíček, tvorba obrázků aj. S sebou: přezůvky, svačinu
a 100,-Kč. Přihlášky do 10. 2. 2010 paní Psotová – tel.: 732 325 457.
1. 3. - 5. 3. 2010 Příměstský tábor o jarních prázdninách
8:00 – 15:30 hod.
„Ferda mravenec aneb dny plné činnosti všeho druhu“. Lze i jednotlivé dny. Výlety, tvoření, hry. Cena 750,- Kč. Přihlášky do 25. 2.
2010 – paní Psotová – tel.: 732 325 457.
Výtvarný atelier pro děti – čtvrtek 16:30 – 17:30 hod. – rozvoj
talentů, naučí se různé techniky kresby a malby. Jana Šancová
(775 608 971)
Sborový zpěv – bude otevřen během února. Zájemci se mohou
informovat a přihlásit u R. Čáslavové (tel.: 603 277 961).
DANCE ONE – taneční kurz – pro-náctileté (schow dance, MTV
dance …)
DANCE TWO – taneční a pohybová průprava s prvky latinskoamerických tanců – předškolní a mladší školní věk.
DANCE THREE – pohybový kurz s prvky různých druhů tanců
a aerobiku
DANCE FOUR – pohybové kurzy pro maminky na MD (možnost
hlídání dětí v Rákosníčku)
Den a čas bude upřesněn dle rozvrhu lektorky. Zájemci se
mohou hlásit u paní R. Čáslavové (tel.: 603 277 961) nebo mailem
na: cvcmateridouska@seznam.cz
BODY and MIND – cvičení složené z prvků pilates, jogy a balančního cvičení – středa 17:30 – 18:30 hod., 18:30 – 19:30 hod.
Lektorka Eva Nešutová (tel.: 603 277 961).
Aerobic: pro maminky (možnost hlídání dětí v klubu Rákosníček)
pondělí 10:30 – 11:30 hod.
Pro děti: 6 - 10 let v úterý 13:30 – 14:30 hod., 11 - 14 let v úterý
14:30 – 15:30 hod. - Karin Volfová (tel.: 603 277 961).
R. Čáslavová

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů,
které umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu
uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme
následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu: Novoměstská 15, byt č. 11, 4. nadzemní podlaží,
velikost 1+1, celková plocha 34,9 m2
Výše dluhu: - samotný dluh
54.003,- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 1. 2010
1.746,- Kč		
Termín pro podání žádosti - do 24. 2. 2010
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že
zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo
jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn.
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové
adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu
dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak
vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Mgr. Miroslav Reich, právník bytového odboru ÚMČ
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OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22
tel.: 549 272 587

Placená incerce

Placená incerce

ŘEMESLNICKÉ PRÁCE

REKONSTRUKCE DOMŮ A BYTŮ

Rekonstrukce koupelen, zděná jádra na klíč.
Placená incerce

Placená incerce

Nová přírodní učebna na ZŠ Horácké náměstí
Naše škola je už zase o něco hezčí. Na pozemku školní
zahrady, který byl v minulosti využíván pro výuku pěstitelských
prací, byla vybudována nová přírodní učebna pro terénní výuku
přírodopisu a dalších předmětů. V přírodní učebně si žáci praktickou formou osvojí, jakým způsobem je živá příroda závislá na
přírodě neživé.

Na výstavbě učebny se postupně během půl roku podíleli
jak učitelé a zaměstnanci, tak samotní žáci naší školy spolu se
svými rodiči. Všem patří velké uznání a zejména paní učitelce
Soni Kubešové, která celý projekt připravila. Díky jim na školní
zahradě vznikla kromě přírodní učebny také naučná školní
geologická stezka, pískoviště pro modelaci geomorfologických
jevů, kompost pro bioodpad a bylinná spirála.
Součástí projektu byly také výukové programy a exkurze se
zaměřením na environmentální výchovu. Žáci různých ročníků
naší školy tak do konce tohoto roku postupně navštívili Lesní
školu Jezírko, DDM Lužánky a Ekoporadnu z Rezekvítku. Dále
v rámci E-twinningu proběhly exkurze v lednickém areálu
a Moravském krasu se zahraniční účastí. Žáci devátých ročníků
absolvovali v rámci výuky neživé přírody geologické exkurze na
Stránské skále a jiných geologických lokalitách v okolí Brněnska
a mineralogickou výstavu v Tišnově. Díky žákům tak vznikl
z těchto exkurzí základ exponátů pro zmíněnou školní geologickou stezku.
Celý projekt byl podpořen dotací z rozvojového programu
MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) ve školách pro rok 2009.
Nová učebna pod širým nebem byla slavnostně otevřena
za přítomnosti členů zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora. Do praktického užívání se pak dostane na jaře po finálním
osetí travnaté plochy a osázení spirály bylinami.		
Zdeněk Skříček

Mateřská škola
„Malý strom“
V listopadu 2009 byla otevřena v Řečkovicích na ulici
Žilkova 40a, nová soukromá mateřská škola „Malý strom“.
Jsme školka s celoročním provozem, včetně letních prázdnin.
Otevírací doba je od 7:30 do 17:30 hod. Používáme prvků alternativních metod pro předškolní vzdělávání: Lesní mateřská
škola a Zdravá mateřská škola i na ni navazující vzdělávací
program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. V rámci
denního programu máme pro děti připravené rozmanité aktivity
(sportovní, jazykové, kreativní, hudební, přírodovědné, ekologické a multikulturní atd). Jsme členem jihomoravské sítě
Mrkvička, která sdružuje mateřské školy se zájmem o ekologickou výchovu.

Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval zásady zdravého
stravování. Obědy a svačiny jsou vždy čerstvé, připravované
z kvalitních surovin (včetně kvality BIO), bez chemických náhražek
a konzervantů. Součástí denního menu je vždy čerstvé ovoce či
zelenina. Stravování zajišťuje firma Vitalité zdravý restaurant.
Kapacita naší mateřské školy je 20 dětí. Naše 3 učitelky jsou
mladé s absolutním zaujetím pro svoji práci. Preferují individuální
a partnerský přístup. Podporují děti na jejich cestě k poznání
a osvědčenými didaktickými metodami vytvářejí prostředí pro
jejich zdárný rozvoj. Ochota, vstřícnost a trpělivost jsou u nás
samozřejmostí.
Zápis na školní rok 2001/2011 proběhne dne 1. 3. 2010,
rodiče mohou dítě přihlásit ale i během roku.
Více informací na www.malystrom.cz nebo na tel: (+420)
608 05 08 06.
Markéta Přibylová
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PLACENÁ INZERCE
VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,
medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h, tel.: 549 250 323.
Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165.
ŠKOLENÍ S KREDITY v Brně pro zdravotnický personál,
tel.: 602 550 175, www.aisakurzy.cz
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, celkové rekonstrukce na klíč. Práce
obkladačské, zednické, instalatérské. Osobní přístup, spolehlivost kvalita. Volejte nonstop 777 141 165, 608 734 647
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka – pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 ( 300m od konečné tram. č. 6). ceny: střih
+ fouk. 280,- Kč, trvalá, melír, barvení 490,- Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
HORSKÝ APARTMÁN na Ramzové, Jeseníky, pronájem přímo od
majitele. Cena: 300,- Kč/den dosp. os., 150,- Kč/den dítě, do tří let
zdarma. Únor, březen 1000,- Kč/den. Tel.: 777 82 99 81
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
POČÍTAČOVÉ služby – instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz

ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého třída 70,
Brno-Kr. Pole
informuje o únorových akcích:
10. 2. 2010 18:00 hod. Koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert
24. 2. 2010 18:00 hod. Koncertní sál ZUŠ
Žákovský koncert

V měsíci únoru se naši žáci účastní okresních kol Národní
soutěže ZUŠ ve hře souborů.
                                                 Mgr. H. Jankovská

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

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

16. února 2010 v 17:30 hod. v sále školy

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
VYMĚNÍM OB 1+1, St. Lískovec, Dunajská, 47 m2, 2 komory,
balkon (jde do privatizace) za podobný 1+1 nebo 2+KK, který
nebude privatizován. Tel. 722 769 752. St. Lískovec, Bohunice,
Žabovřesky, Kohoutovice, Řečkovice.
PRODÁM GARÁŽ - řadová, zděná, el. proud - ul. Díly – za bývalými kasárnami. Tel. 608 814 466
www.inzerator.cz - inzerce zdarma
HLEDÁM starší paní na příležitostné hlídání nemocného
po mozkové mrtvici na Měřičkově ul. Odměna dohodou.
Tel.: 549 27 3386, mobil: 721 028 889
PRONAJMU GARÁŽ na ul. Loučky s možností pozdějšího odkoupení. Tel: 530 310 230
PRONÁJEM kancelářských prostor a sídla firmy v Brně – Královo
Pole. Kanceláře od 17 m2 za 4000,-Kč/měsíc vč. služeb. Sídla Firem
od 1100,-Kč/měsíc. Tel.: 541 426 180, mail: pfm@pfm-group.cz,
web: www.pfm-group.cz .
NABÍZÍM výuku němčiny všech pokročilostí včetně výuky dětí.
Dlouholeté zkušenosti, trpělivý přístup. Kontakt: 737 606 018,
nemrec@centrum.cz
PILATES a CHI-TONING - pravidelné lekce ve FITKU JANA.
Pořádání fit a wellness víkendů, letní dovolená se cvičením
v tuzemsku i u moře. Sport. centrum TAK HELLAS, Horácké
nám. 15. www.fitkojana.cz, tel: 776 151914
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání – nainstaluji vaše nebo moje
přístroje (S-T-B, TV, DVD). Ing. Chládek, tel. 728 256 067

MUDr. Petr ZLÁMAL, Centrum gynekologické péče, Dovolená:
15.3.2010 – 19.3.2010. Trvá možnost registrace. Tel.: 541 225 296.
www.gynekologie-brno.com

Malé přání k letošnímu roku
Již dlouho nás na počátku nového roku nevítalo tolik
nedobrých zpráv a zvěstí, jako tomu bylo před několika
týdny. Není však třeba věšet hlavu pod tíží oněch vyhlídek,
spíše naopak, neboť zkušenost říká, že žádný rok není tak zlý,
aby nepřinesl i leccos dobrého. Místní sdružení Občanské
demokratické strany Brno-Řečkovice a Mokrá Hora přeje všem
obyvatelům naší městské části, aby jim letošní rok dopřál
dostatek hezkých chvil, a zejména pak pevné zdraví, tedy
statky, jejichž hodnotu občas náležitě doceníme, až když se
jich začíná nedostávat.
Rada MS ODS

MS ODS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
informuje
Na zasedání Zastupitelstva MČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne
17. 12. 2009 se složením slibu ujal
svých práv a povinností nový člen
zastupitelstva za ODS Ing. Marek
Pavlík, Ph.D., který nahradil zesnulého Ing. Františka Maška. Ing. M.
Pavlík působí jako vysokoškolský
pedagog na Ekonomicko - správní
fakultě Masarykovy univerzity. Rada
místního sdružení ODS přeje kolegovi
Marku Pavlíkovi mnoho úspěchů při
práci v zastupitelstvu.
Rada MS ODS
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SPORT
Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ÚNOR 2010:
Badminton - Meziměstská soutěž:

6. 2. 2010 BCC ŘEČKOVICE - BC PREMIERA BRNO

(Yonex aréna Jehnice, Blanenská ulice v 10:00 hod.).
Badmintonisté Řečkovic sehrají ve své domácí hale v Jehnicích - derby
zápas s vedoucím týmem tabulky!
Po zabudování nových hráčů do sestavy a dvou nečekaných výhrách
proti Hustopečím a Hamrům nad Sázavou se pokusí být rovnocenným
soupeřem i v utkání proti týmu PREMIERY, který v probíhajícím soutěžním
ročníku vyhrál všechny doposud odehrané zápasy.
V sestavě Řečkovic by se měla opět představit světová šampionka
a olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková.
Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN 2010 můžete zasílat nejpozději
do 10. 2. 2001, na e-mailovou adresu: foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn
člen komise sportovní RMČ

PODĚKOVÁNÍ - DRŽTE NÁM PALCE!!

„Šárka Kašpárková a Boženka Stropková nastupují za Řečkovice
v badmintonovém deblu žen“.

Řečkovická 13
„pod sokolskými křídly“

Díky podpoře vedení naší MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
a za velkého přispění našich řečkovických a mokrohorských
spoluobčanů, kteří nás zastupují v institucích Statutárního města
Brna, jsme v loňském roce 2009 získali dotaci na odstranění
kritického stavu střechy naší sokolovny na ulici Vážného 19.
Přidělené prostředky v objemu 400 tis. Kč byly použity k opravě
poškozených dílů nosné konstrukce krovu, částečné výměně
střešní krytiny (viz obrázky) a k zateplení stropu velké tělocvičny.
K celkovému dokončení velmi nutné opravy střechy je třeba
ještě cca 800 tis. Kč. Proto výbor TJ SOKOL Řečkovice podal na
Magistrát města Brna pro rok 2010 svoji další žádost o poskytnutí
dotace ve výši 650 tis. Kč.
Věříme, že opět nám pomohou námi zvolení zástupci, osud
nám bude opět nakloněn a potřebné finance nám budou v roce
2010 přiděleny. Předem děkujeme a voláme: „DRŽTE NÁM
PALCE!“
A na závěr pro ty, kteří ještě hledají optimalizaci svých daní za
rok 2009 a chtěli by naše snažení a sokolskou činnost finančně
podpořit, si dovolujeme zveřejnit číslo našeho běžného účtu
u ČSOB Brno (372 663 083 / 0300) s tím, že Vám obratem rádi
vystavíme potřebné daňové doklady.
Ještě jednou děkujeme všem za jakoukoliv pomoc.

Je tomu již bezmála celý rok, kdy se toto neformální občanské
sdružení mladých lidí rozhodlo zcela dobrovolně vstoupit do
Tělocvičné jednoty SOKOL Řečkovice, tedy pod „sokolská křídla“.
Zástupcům tohoto amatérského folklórního souboru bylo někdy
oprávněně vytýkáno, že není řádně etablován a že prakticky
nelze, anebo jen velmi obtížně, projednávat podporu jeho aktivitám, zejména při Vavřineckých hodech a divadelních představeních. Tedy oficiálně mu nelze žádným způsobem poskytnout
jakoukoliv podporu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, případně
i Statutárního města Brna.
Výbor jednoty na své schůzi dne 4. 2. 2008 potvrdil výsledek
závěrečného společného jednání ze dne 27. 1. 2008, a tímto
žádosti„Ř 13“ o začlenění do Tělocvičné jednoty SOKOL Řečkovice
bylo vyhověno. Uvedeným rozhodnutím, de facto i de jure, došlo
k legalizaci již desítky let trvající, dlouhodobé a velmi těsné, jistě
oboustranně prospěšné spolupráci. Přejme si, aby toto spojení
bylo ve společenském a kulturním životě v našich Řečkovicích
a Mokré Hoře poznat a bylo nadále jen a jen ku prospěchu
a slávě nás všech.

Ing. Jiří Růžička, starosta TJ SOKOL Řečkovice

Ing. Jiří Růžička, starosta TJ SOKOL Řečkovice
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KULTURA
Druhá výstava akademického malíře Bohumila Puchýře in memoriam
Osobnost Bohumila Puchýře (1914 - 1985) stojí za opakovanou
prezentaci. Před pěti lety jsme spolu s potomky malíře uspořádali
v naší galerii první vzpomínkovou výstavu při příležitosti jeho nedožitých devadesátin. Nyní, kdy by se mistr Puchýř dožil 95 let, využili
jsme nabídky rodiny uspořádat rozsáhlejší přehled jeho díla s využitím
dalších, dosud nevystavovaných obrazů z jeho pozůstalosti i zápůjček
soukromých vlastníků.
Výstava bude pravděpodobně poslední takto rozsáhle koncipovanou expozicí před přípravou biografické publikace o této nepřehlédnutelné osobnosti výtvarných dějin Československa 20. století.
Výstava připomene také, že v roce 2010 to bude již 25 let ode dne,
kdy barvy a paleta Bohumila Puchýře osiřely. Zahájena bude v pátek
19. února 2010 vernisáží v 18:00 hod., potrvá do neděle 28. února,
otevřena bude jako obvykle – v pracovní dny od 14:00 do 17:00 hod.,
o víkendech od 9:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 17:00 hod.
Na setkání se těší komise kultury a informací RMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.
Ivan Koláčný

Předjaří na Milovech

Při vínečku bylo veselo

Koncert skupiny DNA - Dej Nám Akord

Ani krajní nepřízeň počasí (sněhu nad kotníky a lilo jako z konve)
neodradilo na šedesát příznivců tradičního Novoročního, přesněji
Tříkrálového setkání nad mladým vínem sklizně 2009, pořádaným MO
KDU - ČSL v sobotu 9. ledna 2010 v podvečer v pivovaru.
I tentokrát to byli bratři Hrabětovi, kteří přivezli vzorky bílých i červených vín ze své rodné obce Hrušky u Břeclavi. Nejsem enolog a necítím
se povolán hodnotit víno, jedno však vím jistě, že všechna chutnala.
Mně a myslím, že všem. A protože se domnívám, že smyslem celého
snažení organizátorů i návštěvníků bylo vytvořit příjemnou a uvolněnou
náladu ve společenství různých lidí, mohu prohlásit, že ten letošní „vajnkošt“ vyšel opět na výbornou.
I tentokrát přijali pozvání představitelé města - náměstci primátora
Dan Rychnovský a Oliver Pospíšil, za zdejší radnici místostarosta Jenda
Jandl.

Černošské spirituály a vokální jazz v podání skupiny
DNA - Dej Nám Akord

A protože k vínu patří i písničky, bylo slyšet ještě dlouho do noci
harmoniku Dana Rychnovského a zpěv krásných moravských lidovek.
Poslední návštěvníci se rozešli až kolem půlnoci a s dobrým pocitem, že
všichni patříme jaksi k sobě.
Za výtečnou přípravu setkání patří díky všech výboru MO KDU - ČSL
v čele s Jirkou Prchalem. A tak za rok se snad ve zdraví znovu sejdeme
nad mladým vínem 2010.
Ivan Koláčný

26. února 2010 v 18:00 hod. Sbor Páně CČSH, Vážného 6

Je tomu již bezmála rok, co ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích
vystoupila vokální skupina DNA – Dej Nám Akord - s koncertem
afrických písní. Vystoupení této skupiny, která se již od svého založení
profilovala jako ryze akapelová formace (zpívající bez hudebního doprovodu), se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Zpěváci zaujali nejenom
výběrem písní, ale hlavně svým pěveckým projevem, nadšením a radostí ze zpívání, které pro publikum bylo doslova nakažlivé.
Na pozvání o.s. Verbum et musica a náboženské obce CČSH BrnoŘečkovice se DNA – Dej Nám Akord - dne 26. února 2010 v 18:00
hod. ve Sboru Páně, Vážného 6, představí s koncertem, jenž je tentokrát věnován černošským spirituálům a z něj vycházejícímu vokálnímu
jazzu.
Zveme proto srdečně na tento koncert nejen příznivce spirituálů,
ale všechny, kteří mají rádi dobrou a nevšední hudbu.
Vstupné dobrovolné - doporučená minimální výše 50,- Kč.
Výtěžek bude věnován na diakonii. Rezervace: tel. 776 032 149.
A ještě malá předběžná informace na závěr: dne 27. března
2010 v 19:00 hod. zazní ve Sboru CČSH v Řečkovicích dílo
J. Haydna „Sedm posledních slov našeho Vykupitele na Kříži“ v podání
Janáčkova kvarteta. Spoluúčinkuje Alfred Strejček.
					
Vratislav Marša
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