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Slovo starosty: Rekonstrukce hřiště
na Horáckém náměstí
Komise sportu na své srpnové schůzi
projednávala záměr rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště na Horáckém náměstí.
Posledních přibližně patnáct let mají toto hřiště svěřeno do užívání fotbalisté z SK Řečkovice prostřednictvím smlouvy o výpůjčce.
V praxi je hřiště přístupné de facto komukoliv, ať už se jedná o asfaltové plochy na nohejbal nebo fotbalové mlatové hřiště s atletickým oválem, a je to jenom dobře. Stejně tak toto hřiště může bez
problémů využívat i ZŠ Horácké náměstí. Problémem je nicméně
jeho současný stav, neodpovídající standardům sportoviště 21.
století, jehož náprava ovšem dalece překračuje možnosti rozpočtu
městské části.
Fotbalový klub SK Řečkovice má přibližně 240 členů, z toho 180
dětí a mladých do 18 let, převážně z řad obyvatel městské části.
Pro takový počet pravidelně sportujících není jedna travnatá hrací
plocha dostačující. Přírodní tráva navíc není s ohledem na klimatické podmínky využitelná celoročně. Ale, jak rozvedu níže, nejde zde
jen o řečkovické fotbalisty.
Vedení fotbalového klubu SK Řečkovice nicméně vyvinulo
chvályhodné úsilí a díky vlastním prostředkům tohoto spolku vznikl prvotní projekt rekonstrukce stávajícího hřiště na hřiště s umělou trávou. Jedná se ovšem o městský pozemek, a navíc hlavním
problémem bude, jak jinak, zajištění financování. Jelikož evropské
dotace nejsou na období 2014 – 2020 směřovány na budování
sportovišť, nabízí se jako možnost snad jedině to, že se městská
část na rok 2016 pokusí požádat o prostředky jak město Brno,
tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud by
se podařilo potřebné prostředky v budoucnu získat a vybudovat
na místě stávajícího mlatového hřiště nové hřiště s umělým povrchem, jednalo by se dle mého názoru o velký úspěch a přínos pro
městskou část, sportovce organizované v rámci SK Řečkovice, ale
i pro řečkovické školy a sportující veřejnost.
Na zmíněné schůzi komise sportu byly projednávány dva základní náhledy jak rekonstrukci hřiště pojmout. Na jedné straně

Stávající mlatové hřiště na HN

Situační výkres hřiště

byla diskutována varianta s vybudováním běžeckého oválu kolem
nového hřiště. Její nevýhody spočívaly v tom, že s oválem bychom
s ohledem na poměry v území získali hřiště pouze menších rozměrů, na kterém by nemohli hrát soutěžní utkání muži a které by
vyhovovalo pouze části mládeže. Především však bychom umístěním oválu zamezili možnosti vybudovat vně areálu například
hřiště na nohejbal a další zpevněné plochy jako náhradu za dnešní
asfaltová hřiště. Běhání je v současnosti velice oblíbenou aktivitou
pro mnoho lidí včetně mě, ale ruku na srdce. Když si jdeme zaběhat, směřujeme v zájmu pestrosti trasy do terénu nebo kroužíme
dlouhé minuty po oválu? V rámci přípravy jiného projektu (rekonstrukce parku na Horáckém náměstí) navíc vzešel návrh zakomponovat okruh pro rekreační běžce do parkových cest. V komisi
nakonec převážil názor upřednostnit právě variantu s dostatečně
velkou hrací plochou a běžeckou dráhou o délce 60 m s doskočištěm. Toto řešení ponechává možnost umístit zde další sportoviště,
např. zmíněné hřiště na nohejbal a zpevněnou plochu s tenisovou
stěnou.
Zajištění financování, jak již bylo napsáno, nebude jednoduchou záležitostí. Věřím, že se nám podaří připravit kvalitní žádost,
která se v orgánech města Brna a na ministerstvu setká s pozitivní
odezvou.

Mgr. Bc. Marek Viskot,
starosta městské části
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Informace ÚMČ
Zprávy z rady městské části
Na svém V. zasedání 25. června 2015 zastupitelstvo
městské části:

• souhlasilo s celoročním hospodařením městské části za rok 2014,
a to bez výhrad,

• schválilo účetní závěrku městské části za účetní období roku 2014,
• schválilo kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem, měst-

•

skou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, jako kupujícím a společností REKO, a. s., jako prodávajícím, na odkoupení pozemků v lokalitě Duhová Pole o celkové výměře 4.788 m2 za celkovou cenu
1.000,- Kč,
projednalo na žádost Odboru územního plánování a rozvoje MMB
stanoviska k celé řadě návrhů na pořízení změn Územního plánu
města Brna.

Na své 10. schůzi 1. července 2015 rada:

• jmenovala z důvodu rezignace Mgr. Bc. Ondřeje Pavelka novým
•

•

•
•
•

členem komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného
pořádku pana Víta Pelce,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytového domu
Palackého náměstí 9, Brno-Řečkovice“ nabídku společnosti Pam
Arch, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, VIII. etapa“ (dílo zahrnuje
dva stavební objekty: rekonstrukci parkoviště u centra Vysočina
a zřízení výběhu pro psy mezi hřištěm a ul. Novoměstskou) nabídku společnosti PSK Brno, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce zahrady MŠ Měřičkova“ nabídku společnosti DIRS Brno,
s. r. o., a schválila smlouvu o dílo,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého
rozsahu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Novoměstská 21“ nabídku
společnosti DBEST living, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo,
schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení ZUŠ Universum Kořenského 23b“ nabídku společnosti Stavba – Jonáš, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo.

Na své 11. schůzi 22. července 2015 rada:

• souhlasila jako zřizovatel ZŠ Brno, Novoměstská 21, s povolením
výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě na počet 32 dětí ve třídě,

• schválila smlouvu o nájmu nemovité věci – části pozemku p. č.
3440 v k. ú. Řečkovice o výměře 187 m2 se společností Subterra,
a. s., na dobu určitou od 25. 7. do 30. 11. 2015 za nájemné ve výši
100,- Kč/m2/rok.

Na své 12. schůzi 19. srpna 2015 rada:

• schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu městské části
na rok 2016,

• schválila odpověď na podnět pana Česlava Ulricha, nazvaný
•
•

„Petice občanů proti likvidaci historického parku u kostela v BrněŘečkovicích“,
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Miroslavou Polachovou na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce parku na Palackého náměstí“, kterým se mění předmět díla,
schválila smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících
ze stavebního povolení na akci „Vybudování umělého trávníku
na stávajícím hřišti SK Řečkovice“.
Ing. Oliver Pospíšil,
místostarosta

Omezení v dopravě
Po prázdninovém obklíčení Brna sice nastalo drobné uvolnění,
ovšem potřeba oprav a rekonstrukcí zdaleka nemíjí ani technické
sítě a komunikace v naší městské části. Vedle nekonečného příběhu na Vránově ulici (snad se pozvolna blížícímu ke šťastnému
konci) nás čeká omezení provozu i na dalších ulicích.
Na ulici Marie Hübnerové probíhá do konce měsíce září oprava
veřejného osvětlení, práce se ponejvíce dotýkají chodníku, dopravní omezení budou jen částečná. Veřejné osvětlení se opravuje i na Uprkově ulici, tam jsou práce plánovány do poloviny října,
dopravní omezení budou jen částečná.
V okolí křižovatky ulice Marie Hübnerové a Horáckého náměstí
proběhne do konce září předlažba části chodníků, která si vyžádá
menší dopravní omezení a dočasné přesunutí zastávky MHD blíž
k ulici Novoměstské.
Na Novoměstské ulici bude v úseku mezi Horáckým náměstím
a Letovickou probíhat oprava povrchu vozovky. Práce s částečným
omezením provozu jsou povoleny do 15. října 2015, dopravní
problémy lze očekávat především v časech dopravních špiček.
Rekonstrukce plynovodu si vyžádá úplnou uzavírku ulice Dolnice, ze stejného důvodu budou probíhat výkopy za částečného
omezení provozu na Sněžné a Cupákově. Práce by měly probíhat
od září do listopadu t. r.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

K zprovoznění hřiště na Mokré Hoře
Bývalé koupaliště na Jandáskově
ulici na Mokré Hoře, které bylo dlouhá
léta bez využití, na sklonku loňského
roku přebudovala městská část na
odpočinkovou a sportovní zónu.
Oplocený areálek, situovaný při cestě do Soběšic, nabízí odpočinek pro
výletníky a cyklisty, hřiště s branka„Historický“ pohled z ulice Jandáskovy
mi pro fotbálek a basketbalový koš.
Před vlastní realizací investice bylo vícekrát projednáváno využití tohoto městského pozemku, i s několikerým odmítnutím zájemců o výstavbu rodinného domku nebo pronájem pro restaurační zařízení.
Nebývalé horké a suché léto však udělalo čáru přes rozpočet
snahám o zpřístupnění hřiště od začátku letošní sezóny. Ve snaze
uchovat vysezenou trávu nebyly na hřiště osazeny branky a plocha
nebyla veřejnosti přístupná. Nová vybavenost snad poslouží alespoň
na sklonku letošní sezóny a od příštího roku již bude zcela funkční.
Ing. Libor Stloukal, vedoucí odboru správy majetku

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 2016, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10. 2015 a od
1. 12. 2015 do 15. 1. 2016. 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.
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
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Na kus řeči s Markem GUTEM
Jedním ze tří zastupitelů za Sdružení nestraníků je Ing. Marek Gut,
vrstevník, se kterým se znám ještě
z dob studentských, kdy nás vůbec
nenapadlo, že bychom se mohli potkávat jako kolegové v řečkovickém
zastupitelstvu.

Nejen se Sokolem. Naše „spojenectví“ se prolíná všemi již zmíněnými oblastmi. Sokolovna mi prostě přirostla k srdci. Baví mě
tamní práce s dětmi. I když mí synové jsou již větší, věnuji se stále oddílu Předškoláků a moc mě těší, že máme stále plno. Těžko
budu někomu vysvětlovat, jaký je to pocit, když potom jdu po ulici a děti potají ukazují a šeptají nadšeně svým rodičům: „To je náš
pan cvičitel…“ Je to taky jediná odměna, kterou si odsud za svoji
činnost odnášíme a já všem svým kolegům moc děkuji za pomoc.

Marku, beru Tě jako velkého řečkovického patriota. Čeho si
ceníš na Řečkovicích nejvíc? Dovedeš si vůbec představit, že
bys žil jinde?

Myslím, že v řečkovickém Sokolu se za posledních 25 let
udělal obrovský kus práce. Jaké máte plány na další roky?
Co pozemek bývalého DTJ na Prumperku, věříš, že se podaří
realizovat váš projekt?

Asi těžko. Bydlím zde od narození. S manželkou tady máme
většinu svých přátel a aktivit. Po svatbě jsme chvíli bydleli
na Lesné. Celou dobu jsme se však do Řečkovic vraceli, až se
nám v roce 2004 podařilo přestěhovat se sem zpět. Řečkovice
mají nádhernou polohu a atmosféru. I přes ne zrovna šťastnou
kombinaci historické a nově vybudované části mi připadá, že
se zde lidé znají a setkávají mnohem víc než na anonymních
sídlištích. I proto, že tady chci žít dál, jsem se zapojil do veřejného
života.
Máme za sebou další ročník Vavřineckých hodů, jak je jako
člen hodového výboru hodnotíš?
Pominu-li smutnou událost, o které píšeš na jiném místě,
hodnotím Hody určitě kladně. Tradičně početná krojovaná
chasa, krásné počasí, skvělý moderátor, spokojení návštěvníci,
bezproblémová organizace… Poslední roky již není návštěvnost
tak vysoká, jaká bývala při počátečních ročnících. Zejména si
stále lámu hlavu, jak přilákat více lidí v neděli odpoledne. Letos
se například v tento den povedl dětský program. Pro aktivního
účastníka však hodové dění začíná již ve čtvrtek přivezením
máje z Mokré Hory, pokračuje pátečním zvaním nebo sobotním
postavením máje. Myslím, že i tyto události stojí za zhlédnutí
nebo za aktivní zapojení. Například letos při stavění máje přiložil
svoji ruku k dílu i pan starosta. Rozhodně se už teď těším na příští
rok, kdy budeme pořádat již 25. ročník Vavřineckých hodů.
Patříš k zakládajícím členům Řečkovické 13, jak vlastně tohle
uskupení vzniklo?
Dali nás dohromady právě starousedlíci v čele s panem
Bartoňkem. V roce 1992 hledali zájemce, kteří by vytvořili krojovanou chasu na obnovených Vavřineckých hodech. Sešlo se nás
přes dvacet a nikdo neznal víc než tři ostatní účastníky. Dodnes
nepochopím, jak je možné, že jsme si všichni tak padli do noty, že
jsme se scházeli dále a začali připravovat další program a vystoupení pro veřejnost, jako jsou Mikulášské besídky, divadelní představení, plesy a další. Skvěle jsme se u toho bavili. Největší kouzlo
je v tom, že se potkali lidé ze všech možných skupin – z kostela, ze
Sokola, od fotbalistů… Dnes už se nám rodí třetí generace dětí,
která se zapojuje do všech našich činností.
Často se nás lidé také ptají na název Řečkovická 13. To je jednoduché: naše první setkání bylo 13. července, bylo nás 13 párů,
k pivovaru vedlo 13 schodů a jedna naše kamarádka si toho všimla zrovna v době, kdy jsme pro sebe nějaký název hledali. Dnes
už z tohoto seskupení vzešlo možná i 13 manželství - a tak bych
s trochou nadsázky mohl možná pokračovat.
Zbývá Ti ještě čas na Sokol? Všichni tři zastupitelé ze Sdružení
nestraníků vlastně máte s řečkovickým Sokolem něco
společného.

Ano, podařilo se toho hodně, zejména zásluhou starosty Jirky
Růžičky. Je to člověk, který zde odvedl veliký kus práce. Troufám
si říci, že kvalita i kvantita sokolské činnosti stále stoupá. Plány
do budoucna jsou jasné – sokolovna potřebuje kvůli svému věku
kompletní rekonstrukci, jak zevnitř, tak zvenku. V poslední době se
znovu začínáme zabývat otázkou obnovení víceúčelového hřiště,
které vedle sokolovny původně bylo, dokážu si zde představit
také malou hospůdku v prostorách „pekla“ se zahrádkou. V tomto
směru je mi vzorem Orelský klub. Zbývá k tomu maličkost –
sehnat peníze. Co se týče hřiště na Prumperku, je situace o kousek
dál, zde máme vydáno stavební povolení. V současné době
hledáme partnera, který by nám pomohl celou akci zainvestovat,
podobně, jak tomu bylo u plaveckého bazénu na Družstevní.
Pozemek na Prumperku bude rozhodně sloužit jako sportoviště,
připadá mi to mnohem lepší řešení než zde postavit například
další bytový dům.
Máme stejnou alma mater - stavební fakultu. S odstupem
více než dvaceti let od školy; jsi spokojený s volbou profese?
Považuješ ji za výhodnou třeba právě při výkonu mandátu
zastupitele?
Na stavbě jsem strávil přes šest let. Líbí se mi, když je za mnou
něco vidět, a tohle se mi zde splnilo. Dnes už mě živí pouze obchod
se stavebním materiálem. Stavařina mě naučila myslet prakticky
a používat selský rozum. Akorát mám pocit, že pro zastupitelskou
činnost by bylo vhodnější vzdělání ekonomické nebo právnické,
selský rozum jde občas stranou.
Jsi zastupitelem druhé volební období. Došlo u Tebe
k nějakému posunu nebo se už cítíš jako mazák, který ví, co
a jak?
Nikdy se nemůžu cítit jako mazák. Patřím stále ke služebně
nejmladším. Po prvním roce svého působení jsem byl rád, že
jsem pochopil některé procesy, které souvisí s fungováním
samosprávy. Potom jsem se učil od svého kolegy, kdy, co a jak
můžu říci. Teprve pak jsem se odvážil i k vlastnímu projevu,
což ale někteří druzí za celé uplynulé volební období neudělali
ani jednou. Rozhodně se teď už mnohem lépe v problematice
samosprávy obce orientuji.
A můžu Tě na oplátku zase vyzpovídat já, až na Tebe přijde
řada?
Samozřejmě. To jsi mě mile překvapil a mým kolegům v redakční radě se výrazně uleví, protože jinak by to musel udělat
někdo z nich. Podle redakčního plánu na mě přijde řada příští rok
v červnu, tak si chystej otázky.
S Markem Gutem si povídal Oliver Pospíšil
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Tropické Vavřinecké hody jsou za námi
Nevím, jestli se najde
pamětník, který by se
upamatoval na podobně
tropické počasí na Vavřineckých hodech, jako jsme
měli letos 8. a 9. srpna.
Štěstím bylo, že hodový
areál zdobí vzrostlé stromy, které už v pozdním
odpoledni poskytují stín.
I když výběr májky byl tentokrát složitější a zdravým
se ukázal až čtvrtý smrk
z mokrohorského polesí, stavění máje v sobotu dopoledne už proběhlo bez komplikací. Bohužel oblíbená a tradiční dechová hudba
Zdounečenka přijela se smutnou zprávou, že náhle zemřel její kapelník Miroslav Nauč. Kapela v sobě našla tolik sil, že odpoledne a večer
odehrála, a to na počest svého kapelníka a kamaráda. Tato smutná
událost ještě více sblížila Řečkovickou 13 se Zdounečankou, která
v Řečkovicích na hodech hraje od nepaměti.

Nelehkého úkolu moderování hodů se s obvyklou lehkostí zhostil
známý herec Zdeněk Junák, který se snažil diváky přesvědčit o tom,
že v parném počasí se nejlépe osvěží peprmintovým likérem neboli
zelenou. Sám šel příkladem, když nás spolu s Jiřím Mottlem, dobrou
duší hodové organizace, na jednu zelenou pozval. K sobotní večerní
lidové zábavě přispěla svojí nekomplikovanou hudbou skupina Modul, osvěžující bylo „půlnoční překvapení“ Řečkovické třináctky, jejich
taneční sestavu bych se nebál nazvat moderní řečkovickou besedou.
Nedělní odpoledne bylo divácky neprávem opomíjené, pro děti
byla v areálu připravena dětská diskotéka s Karlem Hejlem, na hlavním parketu se chasa střídala s kapelou Traditional Star Band až
do večera, kdy přešly hodová práva zpět do rukou starosty a chasa
odpochodovala z areálu.
U příležitosti konání Vavřineckých hodů byly spuštěny facebookové stránky městské části, plné fotografií a videí zachycujících hodovou atmosféru. Vedle internetového on-line zpravodaje jsou tedy
nově k dispozici zajímavé informace i na sociálních sítích.
Ing. Oliver Pospíšil,
místostarosta

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která
umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení
dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje
o uvolněném bytu:
Údaje o bytu: Novoměstská 7, byt č. 3, 1. nadzemní podlaží,
velikost 1+1, celková plocha 38,1 m2
Výše dluhu - samotný dluh
82.931,- Kč
– příslušenství dluhu ke 31. 8. 2015 13.229,- Kč
Termín pro podání žádosti
do 25. 9. 2015
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li
zájemce, že uhradí 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 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 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
tel. 541 421 719.
Ing. Renáta Fornůsková, vedoucí bytového odboru

Krátce z historie... září
Dnes začneme opravdu dávnou historií, a to první písemnou
zmínkou o Řečkovicích ze 4. září 1277. Toho dne podepsal král
Přemysl Otakar II. listinu, kterou propůjčil dvůr v Řečkovicích
(in Rechcowitz) s 5 lány a příslušenstvím (na kraji vsi směrem ke
Královu Poli) nové hradní kapli sv. Jana Křtitele na Špilberku.
5. září 1926 byla po 13 měsících stavby slavnostně otevřena
řečkovická sokolovna, kterou i dnes najdeme na ulici Vážného,
tehdy se jmenovala Havlíčkova (mimochodem na Vážného byla
přejmenována také v září, a to 25. září 1946).
20. září 1930 proběhlo „Sčítání stromů a keřů v Jehnicích
a Mokré Hoře“. Mělo zjistit škody „způsobené na ovocném stromoví krutým marazem v lednu a únoru 1929“. Mráz to byl asi opravdu
veliký, protože byly zničeny všechny vlašské ořechy. Třešně, višně
a švestky byly poškozeny z 50 % a jabloně a hrušně z jedné třetiny.
Obecní kronikář František Havelka dodal, že: „Podle zkušeností lze
říci, že polovina zachovaných stromů ještě odemře.“
14. září 1938 byla zasazena Masarykova lípa v Řečkovicích
na ulici Hapalova 6. Tehdy to byla ulice Komenského a v budově
sídlila pětitřídní obecná chlapecká škola. Lípu děti zasadily v den
prvního výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka. Dnes tam ale tento strom nenajdeme, lípa byla odstraněna již za protektorátu.
Mgr. Dana Malíková
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Žáci 5. B se sešli po 60 letech
Jsme důchodci a bývalí spolužáci ze základní školy v Řečkovicích a každý měsíc si zajdeme popovídat na pivko. Začátkem
června přinesl spolužák František Pařízek fotku bývalé 5. B.,
která byla pořízena na konci školního roku v červnu 1955, tedy
před šedesáti lety!

Přišel s nápadem sehnat dostupné spolužáky a pozvat je
na společné foto po šedesáti letech. Potkal totiž naši bývalou třídní učitelku paní Olgu Koudelovou, která letos slaví
88. narozeniny, a ta s jeho návrhem souhlasila. Spolužákům Františku Pařízkovi a Karlu Svirákovi se podařilo navázat kontakt s 15 spolužáky, František dovezl paní učitelku
a 18. června 2015 proběhlo fotografování na stejném místě

Oratorium
Mistr Jan Hus
Letos uplynulo 600 let od úmrtí Mistra Jana Husa. Rokem
2015 vrcholí trienium vyhlášené Církví československou
husitskou, během kterého si připomínáme jeho osobnost. Rok
2015 byl pak pod patronací našich nejvyšších státních představitelů vyhlášen za Husův rok. V rámci tohoto výročí probíhá
široké spektrum akcí, ať jsou to přednášky, výstavy, muzikály
nebo koncerty.
Toto výročí si chceme důstojným způsobem připomenout
i v naší městské části, a proto se svým příspěvkem přicházíme
i my. Dovolujme si vás pozvat na komorní verzi oratoria Mistr
Jan Hus, v rámci kterého vystoupí Richard Pachman a Dita
Hořínková. Oratorium bude uvedeno ve Sboru Páně Církve
československé husitské na Vážného ulici 6 dne 18. 9. 2015
v 19:00 hod.
Sluší se říci, že v roce 2006 režisérka Irena Žantovská a autor
Richard Pachman obdrželi za scénické oratorium cenu Nadace
Vize 97 z rukou Václava a Dagmar Havlových na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha 2006.
Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na
e-mailové adrese vem@seznam.cz nebo telefonicky na tel.
čísle 776 032 149. Doporučená výše dobrovolného daru při
vstupu je 100 Kč.
Nad provedením oratoria převzal záštitu starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pan Mgr. et Bc. Marek
Viskot. Mediálním partnerem je rozhlasová stanice Proglas.
Vratislav Jan Marša,
spolek Verbum et musica, duchovní CČSH

jako před šedesáti lety, tedy před zadním vchodem gymnázia
Terezy Novákové. Poděkování také patří panu školníkovi gymnázia, který nás pustil k zadnímu vchodu. Po fotografování
jsme si popovídali v restauraci Na Kytnerce.
Ing. Pavel Pánek, CSc.,
bývalý žák 5. B.

Svědci pomáhají strážníkům v boji
proti nelegálním vjezdům do lesa
Poškozování lesů neoprávněnými vjezdy motorkářů je fenoménem
posledních let, který se bohužel příležitostně nevyhýbá ani porostům přímo na území Brna. Přistižení řidičů silných strojů není vždy
snadné, protože jim stačí několik minut a od místa původního oznámení se vzdálí o kilometry. Strážníci tedy podnikají ročně stovky preventivních kontrol a pomáhají jim i duchapřítomní svědci. Telefonát
na linku 156 může být užitečný zejména tehdy, když volající postřehl
registrační značku motocyklu, barvu jezdcova oblečení nebo přilby,
případně dokáže určit směr, kudy se nelegální návštěvník lesa vydal.
Oproti tomu oznámení po zaslechnutí pouhého zvuku motorky nepřináší vždy potřebný efekt. Nejenže chybí údaje o zevnějšku a trase
podezřelého, ale navíc není možné vyloučit, že svědek zaslechl jen
stroj řízený strážníky na kontrole nebo pracovníky lesní správy.
Jakub Ghanem,
tiskový mluvčí MP Brno

POPRVÉ DO ŠKOLY,
POPRVÉ DO KNIHOVNY
Se začátkem školního roku začíná být rušno i v knihovně.
Nejen proto, že se všichni vracejí z prázdnin a dovolených, ale
i kvůli aktivitám pro děti. Asi nejznámější a již tradiční je akce
Poprvé do školy, poprvé do knihovny. Jak už název napovídá, je určena pro prvňáčky, kteří se mohou v období od 1. září
až do 31. října zaregistrovat v doprovodu rodičů jako čtenáři
na 1 rok zdarma. K tomu se chystají doprovodné programy
v podobě soutěží, a nakonec je pro ně připraveno na 8. října
2015 slavnostní pasování na rytíře královny Literatury. Děti
z druhých tříd se zase mohou zúčastnit akce Šňůrka plná
písmenek, kdy za každou knížku přečtenou od října do konce
května získají písmenko do speciálního sešitku.
Podzim v knihovně však není jen pro děti, i dospělí si přijdou na své – po prázdninové přestávce zase začnou přibývat
knižní novinky, mezi nimi dorazí i ty, které byly zakoupeny
z dotace ÚMČ Řečkovice. Letos se kromě knih doplňovaly i CD
s mluveným slovem, takže se určitě máte na co těšit. Pokud už
jste zvědaví, můžete se doma na internetu podívat na katalog
knihovny na stránkách www.kjm.cz . Na stejných stránkách
najdete i podrobnosti k akcím uvedeným výše.
Těší se na vás a dobrý start do školního roku přejí
Jana Paculová a Šárka Ondrušková,
knihovnice z Řečkovic
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S výměnou zastaralého kotle
pomůže „kotlíková dotace“
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností je cílem
projektu na tzv. kotlíkové dotace, který s finanční podporou
evropského Operačního programu Životní prostředí připravuje Jihomoravský kraj.
Dotace ve výši od 70 do 80 % uznatelných nákladů umožní
občanům, kteří splní podmínky pro její udělení, vyměnit stávající zastaralý kotel na pevná paliva za nový, moderní kotel
na pevná paliva, plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo, odpovídající požadavkům EU na tzv. ekodesign.
Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické
osoby, které zahrnují např. projektovou dokumentaci, stavební
práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení a realizací
či úpravou otopné soustavy, dále dodávku a instalaci akumulační nádoby, realizaci „mikroenergetických“ opatření či náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy, mohou
být ve výši 150 tis. Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá, že první výzvu na výměnu kotlů pro fyzické osoby vyhlásí nejdříve na přelomu
roku 2015/2016.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout
pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem
na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikroenergetické“ opatření (např. zateplení, výměna
oken a dveří, oprava fasády atd.) nebo kde v minulosti došlo
ke snížení energetické náročnosti na úroveň požadovanou
příslušnou vyhláškou. Výhradně v kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude možné v rámci dotace instalovat
i solární termickou soustavu, která bude splňovat dané požadavky.
Více informací včetně dotazníku předběžného zájmu naleznou zájemci na webových stránkách Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz.

DEN SENIORŮ NA RADNICI
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
1. října 2015 v 15.00 hodin
Den seniorů na radnici.
Vážení senioři, přijďte se podívat na vystoupení
členů Městského divadla Brno, vyslechnout si
praktické rady pracovníků městské policie
a pobesedovat s výtvarnicí o starém
uměleckém řemesle.
Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.
Božena Trnková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zpravodaj ŘEČ má on-line verzi
Na internetových stránkách www.reckovice.cz
je v provozu on-line verze zpravodaje.
Oproti tištěnému měsíčníku má aktuálnější informace
s větším množstvím fotografií.

ZÁJEZDY PRO seniory
Lázně Velký Meder
Klub seniorů Hapalova 20 s podporou městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd
pro seniory ve středu 16. září 2015. Odjezd v 7:30 hodin od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole),
návrat do 21:00 hodin.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na
Slovensku. Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové,
tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Lysice – Vír – Karasín – Zvole
Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory ve středu 30. září 2015. Odjezd v 8:00 hodin z Mokré Hory, roh
ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 17:30 hodin.
Trasa: Lysice - prohlídka zámku, Vír - prohlídka přehradní nádrže,
Karasín – prohlídka rozhledny, Zvole nad Pernštejnem - prohlídka
kostela sv. Václava.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20,
pouze v pondělí 14. září 2015, před přednáškou od 15:15 do 16:00
hod. u paní Marie Fialové nebo v pracovních dnech od 15. září do
18. září 2015 na tel. čísle 607 962 895.
Milotice – Petrov – Plže – Skalica
Klub seniorů Kořenského 23b s podporou městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory
v úterý 6. října 2015. Odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky
tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Trasa: Milotice - prohlídka zámku, Petrov - Plže - prohlídka památkového areálu vinných sklepů s degustací vína, Skalica - prohlídka
historické části slovenského města (nutno mít s sebou OP).
Přihlásit se lze osobně v sále budovy SZUŠ v Brně-Řečkovicích,
Kořenského 23b, v pátek 18.9. a 25.9. 2015 před přednáškou
od 17:15 do 17:45 hod, nebo telefonicky u paní Jarmily Bobčíkové, tel. číslo: 605 491 315, v pracovních dnech od 21. září
do 25. září 2015 mezi 19:00 - 20:00 hod. Cena zájezdu 200,- Kč.
Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Již staletí tu žijí s námi
– co však o nich víme?
Na září připravil výbor pro národnostní menšiny pro
širokou veřejnost přednášku s besedou s představitelkou
Brněnské židovské obce paní Zuzanou Prudilovou o minulosti
a současnosti života Židů v Brně.
O Židech slyšíme téměř každý den, o holokaustu nebo
o jejich bojích za udržení nezávislosti státu Izrael proti
islámskému nebezpečí – co však víme o jejich každodenních
zvycích, o běžném občanském i náboženském životě? Většinou jsou to všelijak zkreslené mýty někdy s letitými předsudky. Odděluje nás od nich neznalost jejich původního písma
i jazyka – hebrejštiny. Je jasné, že jednou besedou tyto bariéry
nemohou být odstraněny. Mohou však být počátkem, kdy se
začneme o jejich život a kulturu blíže zajímat. V Brně existuje
již řadu let Židovská obec, je zde otevřena pobočka pražského
Židovského muzea, obec pořádá množství kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Víme však o nich?
Přijděte tedy vy, koho téma naší zářijové akce zajímá,
ve čtvrtek 24. září v 17 hodin na radnici, kde se ve velkém
sále dozvíte víc, kde se můžete zeptat na to, co vás zajímá.
Na setkání s vámi a představiteli Židovské obce Brno se těší
výbor pro národnostní menšiny ZMČ .
Dr. Ivan Koláčný, předseda výboru pro národnostní menšiny
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI individuálně angličtinu nebo
francouzštinu děti i dospělé v Řečkovicích. VŠ vzdělání
+ 20 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, tel.: 775 104 820

ČISTĚNÍ ODĚVŮ A PRÁDLA – NOVÁ SBĚRNA v Centru služeb
Do tří dnů za příznivou cenu ve spolupráci se zavedenou čistírnou.
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 724 542 493

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

ELEKTROOPRAVY a revize, hromosvody, byt. jádra
od 70. tis. Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

INSTALATÉRSKÁ firma DAK nabízí práce voda, topení, plyn
i menšího rozsahu, e-mail: dakspol@centrum.cz, tel.: 603 441 181
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541 211 165
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667
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
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům,
malířské a zahradnické práce. Tel.: 603 510 009
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob.: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
AKCE! KADEŘNICTVÍ LENKA - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 (300 m od konečné tram. č. 6). Ceny: střih
+ fouk. 290,- Kč, trvalá, melír, barvení á 500,- Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná. Pouze na objednávku. Mobil: 603 809 705
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
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU? SJEDNEJETE SI U NÁS
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍMO NA MÍRU.
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
HLEDÁM ke koupi dům v Řečkovicích a okolí. RK prosím nevolat.
Děkuji za nabídku. Tel.: 736 123 995
HODINOVÝ MANŽEL. Provedu veškeré práce spojené
s opravami a údržbou bytů a rod. domů. Tel.: 737 859 336

MLADÁ rodina koupí byt v Řečkovicích, min. 78m².
Tel.: 732 822 858
HLEDÁME spolehlivou paní na úklid domu v Řečkovicích.
cca 4-5 hodin týdně. Tel.: 775 751 111
PRONAJMU byt 3+1 na ul. Renčova. Tel.: 602718645, 739443084
PRODÁM 1+1 v OV, ul. Družstevní. Tel.: 608 100 254
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43
Parní čištění vozidla po dovolené !!! AKCE !!!
Sebring - kvalita Michelin v cenách od 899,PŘEDSEZÓNNÍ CENY PNEUMATIK SE SLEVOU AŽ 49% / do vyprodání zásob/
Tel.: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PRONAJMU kancelářské prostory o velikosti 80m² v 1. podlaží
nebytového domu v Řečkovicích. Vlastní vchod, kuchyňka, 2x WC,
skladové prostory, elektronické zabezpečení. Klidný dům, výborná
dostupnost MHD. Bez RK, tel.: 732 825 879
MINIŠKOLKA KVĚTINKA, Brno-Medlánky, v Újezdech 7
nabízí každodenní hlídání dětí od 1,5 roku do 4 let s programem
zaměřeným na rozvoj pohybové, výtvarné a hudební výchovy dětí.
Možnost individuálního hlídání dítěte i mimo provozní dobu MŠ.
Bližší info na tel.: 607 634 892

Placená incerce

goodbell
JAZYKOVÉ STUDIO

KOUPÍM byt v Řečkovicích, může být i k rekonstrukci.
Prosím nabídněte. Tel.: 732 434 910
HLEDÁM dlouhodobý pronájem v Řečkovicích a okolí.
T: 721 195 834
CENTRUM SLUŽEB OBČANŮM – služby a poradenství pro Vás
– KOPÍROVÁNÍ do A3 , TISK pozvánek, letáků, vizitek atd.
– KROUŽKOVÁ VAZBA, LAMINOVÁNÍ, PŘEPIS TEXTŮ
– VÝROBA VIZITEK JIŽ OD 10 KUSŮ,
– VEŘEJNÝ INTERNET, E-MAIL aj.
– PORADÍME S VAŠÍM POJIŠTĚNÍM
– REALITNÍ PORADENSTVÍ - prodej domů, bytů a prostor
– ÚSPORA VÝDAJŮ ZA VODU - až o polovinu méně za vodu !
www.centrumsluzeb.net, Řečkovice, Böhmova 1, tel.: 840 447 777
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
PRONAJMU jednopok. byt I. kat. Horácké nám. Tel.: 606 743 404

Placená inzerce

Udělejte něco se svojí angličtinou!
Je čas konečně vidět výsledky a naše
kurzy Vás budou bavit…  !
• pracujeme v malých skupinkách
5-6 studentů
• večerní skupinové kurzy angličtiny
v roce 2015/16 zahajují od 21.září
• výuka a zápis na ZŠ Uprkova
• Více na www.goodbell.cz,
nebo 608 / 724 819.
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Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova

www.ddmhelceletova.cz | telefon: 543 212 113 | www.facebook.com/ddmreckovice

pobočka FREE-COOL-IN

Gromešova 1 – Kubova vila, Brno-Řečkovice

Zápis do kroužků
v Řečkovicích – Gromešova
Zasílání přihlášek, dotazy: ddm.komin@seznam.cz
nebo osobně při zápisu, tel. 606 110 970
Sdílejte nás na facebooku:
www.facebook.com/ddmreckovice (fota z akcí
+ aktuality)
Přehled kroužků: www. ddmhelceletova,
pobočka Free-cool-in, Gromešova
7. září + 14. září - 10.00 -18.00 Zápis, přihlášky,
informace. Deskové hry pro děti, otevřená zahrada
+ doprovodný program pro děti. Dny jsou zaměřeny
na přihlášky, informace, časování individuálních kroužků.
Od začátku září bude k dispozici na pobočce ucelený
přehled kroužků a akcí na 1. pol. pro každého zájemce.
11. září, 13.00 - 18.00

Zápis na zahradě - Správná šestka
Podaří se vám vyluštit správný kód, překonat překážky
či nebezpečí, nalézt ukrytý talisman?
Možnost opékání na zahradě (špekáčky s sebou).
Pokud nebude pršet, bude skákací hrad pro děti,
sportovní hry. První větší akce po prázdninách
pro celé rodiny.
Akce je zdarma. Těšíme se na vaší účast.
18. 9. Oživlá řemesla, cena 50 Kč. Prosíme rezervaci,
stačí SMS na tel. 606 110 970, p. Lokajová.
Dle počasí akce na zahradě, s možností opékání
(špekáčky a vše potřebné s sebou).
Stanoviště pro děti od 15.00 do 18.00 - např. dráteník,
zahradník, hrnčíř, barvíř, písař, kořenářka, krejčí.
Zahrada otevřena od 14.00.
19. 9. ZOO Brno, cena 150 Kč. Prosíme rezervaci
na výlet, p. Volfová, tel. 606 206 477
25.9. Indické odpo s vařením 1,
rezervace: p. Svobodová, tel. 777 175 434,
cena 150 – 200 Kč
2.10. Výroba sešitů s kroužkovou vazbou,
rezervace: p. Lokajová, tel. 606 110 970, cena 50 – 80 Kč.
Děti si vyrobí své originální sešity do školy, diáře nebo
památníky různých velikostí. Od 15.00 do 18.00 hod.

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 725 803 059, 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
www.facebook.com/volnycas

Zápisy do našich tvořivých kroužků na nový
školní rok 2015/16 jsou možné od 17. 8. 2015
e-mailem: dominocvc@gmail.com
Od 1. 9. 2015 i na tel: 725 803 059, 608 644 313
(Jana Podzemná) nebo přímo přijít osobně v den
konání kroužku.
Nabízíme výtvarné a keramické kurzy pro děti
i dospělé, točení na kruhu, dopolední tvoření
pro nejmenší děti (od 1,5 roku s doprovodem),
výtvarné akce a dílny-drátkování, pedig,
korálkování, vinuté perly, pájené sklo.
Informace naleznete také na našem webu nebo
na vyžádání zašleme e-mailem letáček
s přehledem kroužků a kurzů.
Srdečně zveme na Dny otevřených dveří
ve středu 9. 9 a 23. 9. 2015 od 15 do 18 hodin.
Zde si můžete vyzkoušet činnost v tvořivých
dílničkách a také se přihlásit.
ČINNOST V KROUŽCÍCH ZAČNE 1. 10. 2015
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SPORT
Sportovní program na ZÁŘÍ:
Národní házená – 1. liga mužů (hřiště 1.NH Brno, Novoměstská 21)
6. 9. 1.NH Brno : Vítkovice
14:00 hod.
20. 9. 1.NH Brno : Krčín
14:00 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – II. třída – městský přebor (fotbalové hřiště
na Novoměstské)
9. 9. SK Řečkovice : Obřany
17:00 hod.
12. 9. SK Řečkovice : Start Brno
16:00 hod.
26. 9. SK Řečkovice : Medlánky B
16:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Futsal – 2. třída skupina A (orelský areál na Medlánecké)
5. 9. Orel Řečkovice B : Rangers
9:00 hod.
Orel Řečkovice B : SHL Řečkovice
10:40 hod.
SHL Řečkovice : Jehnice B
11:30 hod.
19. 9. Orel Řečkovice B : Greens
9:00 hod.
Orel Řečkovice B : Incident
10:40 hod.
SHL Řečkovice : Madrid
12:20 hod.
SHL Řečkovice : Chl. pozůstalí
14:00 hod.
26. 9. Orel Řečkovice B : Madrid
9:00 hod.
Orel Řečkovice B : Chl.pozůstalí
10:40 hod.
SHL Řečkovice : Incident
13:10 hod.
SHL Řečkovice : Greens
14:50 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga (fotbalový stadion v Srbské ulici)
19. 9. FC Zbrojovka Brno : 1. FC Slovácko 17:00 hod.
aktuálně na www.fczbrno.cz
Basketbal – Bonver ženská basketbalová liga (nová hala)
23. 9. VALOSUN KP Brno : BA Karlovy Vary 17:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala)
11. 9. Helas Brno : Plzeň
25. 9. Helas Brno : Kladno
aktuálně na: www.futsalbrno.cz

19:30 hod.
19:30 hod.

Házená – Extraliga mužů (stará hala)
5. 9. KP Brno : Plzeň
19. 9. KP Brno : Karviná
aktuálně na: www.kpbrno.cz

18:00 hod.
17:00 hod.

Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
26. 9. Bulldogs Brno : Sparta Praha
aktuálně na: www.bulldogs.cz

17:00 hod.

TIP MĚSÍCE:
Nohejbal – I. brněnská třída
(orelský areál na Medlánecké)
11. 9. v 17:00 Orel Řečkovice : Sokol Rebešovice

Odvetný finálový zápas
Termínovou listinu na měsíc říjen zasílejte nejpozději do 15. 9.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn,
předseda komise sportu a člen zastupitelstva MČ

Akademie
Hany Horákové
Ve spolupráci s basketbalovým oddílem VALOSUN KP Brno bude na ZŠ
Novoměstská v Brně-Řečkovicích
opět otevřena basketbalová akademie Hany Horákové!
Ta již začala sloužit zejména začínajícím adeptům basketbalu, které
trenérsky vede přímo Hana Horáková s Míšou Vojtkovou.
Věříme, že pozoruhodná kariéra této čtyřiatřicetileté vystudované
učitelky tělesné výchovy a speciální pedagogiky přiláká nejenom basketbalové začátečníky, ale také zvýší počet celkově sportujících dětí.

www.valosunbrno.cz

TRÉNINKY V SEZÓNĚ 2015 / 2016
ZŠ Novoměstská, Brno - Řečkovice
úterý 14:30 - 15:30 hodin
čtvrtek 14:00 - 15:00 hodin
pátek 13:30 - 14:30 hodin VODOVA – nová hala (bonusový trénink
s atletickým trenérem a hráčkami A družstva žen)

První trénink proběhne v úterý 15. září 2015.
PŘIJĎTE MEZI NÁS NA NEJBLIŽŠÍ TRÉNINK.
Trenérky: Michaela Vojtková, hráčka ŽBL, tel.: 608 420 286,
email: vojtkova.mich@gmail.com, a Hana Horáková - bývalá úspěšná
reprezentantka a nejlepší hráčka Evropy!
Richard Foltýn, předseda a generální manažer
basketbalového oddílu VALOSUN KP Brno
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JUBILANTI – červenec 2015
Miroslava ZELNÍČKOVÁ
Emilie KOTULANOVÁ
Marta KOLAŘÍKOVÁ
Eliška JELÍNKOVÁ
Otakar MADĚRA
Kristýna BABÁČKOVÁ
Alenka TREFILÍKOVÁ
Květoslava KALÁBKOVÁ
Josef ŠIKULA
Milan ZOUHAR
Lubomír GUT
Milena ZOURKOVÁ
Jaroslava HRADILOVÁ
Věra NAVRÁTILOVÁ
Anna BOČKOVÁ
Maria KOLÁŘOVÁ
Jaroslava FRANKOVÁ

94 let
92 let		
92 let		
92 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

JUBILANTI – srpen 2015
Rudolf FINTES
Václav CEJPEK
Vilemína PANTŮČKOVÁ
Emílie MOLIŠOVÁ
Václav PRAUS
Miloslav STANĚK
Miloslav BUDÍK
Růžena VRBOVÁ
Marie PAVLOVSKÁ
Alena BARTOŠÍKOVÁ

92 let
91 let
91 let
90 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Hrajeme si celá rodina
na Stezce zdraví

EkoCentrum Brno Vás i letos srdečně zve na zábavná
soutěžní stanoviště pro děti od 2 do 10 let
a pro jejich dospělý doprovod.
Dřevěné divadlo uvede nové loutkové představení
„Kouzelný Zvon“. Na místě lze navštívit ekoobchůdek
a ochutnávku zdravé výživy.
Akci pořádáme v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
V případě špatného počasí se akce nekoná.
Těšíme se na Vás v pátek 25. 9. od 16:00 do 18:00 hod.
Místo konání: ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora
(první zastavení Stezky zdraví u tenisových kurtů,
autobus č. 70, zastávka Jandáskova).
Více informací na: www.ecb.cz

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

VÝMĚNA PRŮKAZŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - TP, ZTP, ZTP/P
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní úprava, která zavádí automatický přechod nároku z průkazů mimořádných výhod
na průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Úřad práce
ČR už nebude sám zahajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu
bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí platnost průkazu u jednotlivých klientů. To znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP nebo
ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu platnosti průkazu a včas požádat o její prodloužení. Je to stejný model jako u občanského nebo
řidičského průkazu.
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, a to od 1.4.2015 do 31.12.2015. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené
místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho
záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy,
metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo
bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu

průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního
stavu žadatele.
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá
po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud klient
nemůže doložit dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok
na průkaz OZP trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných
výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP vydaného podle
předpisů účinných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz OZP. Nárok
na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00,
v úterý, čtvrtek a pátek 9:00 – 12:00
Mgr. Eliška Škrancová
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně
Cejl 892/32 Brno (zastávka Körnerova)
Brno 602 00
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214
Emai: poradnabrno@nrzp.cz
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KULTURA
Výstava řečkovického fotografa Jaromíra Hviždě
Zářijová výstava představí snímky amatérského řečkovického fotografa Jaromíra Hviždě. Pravidelní návštěvníci výstav na naší radnici mají ještě v čerstvé paměti velmi úspěšnou výstavu známek, kombinovanou s expozicí
raritních historických motocyklů, která proběhla v roce
2013 právě díky organizátorskému talentu a filatelistickému nadšení pana Hviždě. Tentokrát se prezentuje jako
autor více než tří desítek černobílých fotografií ze svého
bohatého archívu. Výstava je pozoruhodná nejen kvalitou představovaných snímků, ale i svou takřka historickou vypovídací hodnotou. Vystavované záběry vznikly
při autorových cestách Evropou v rozpětí let 1957 až
Jaromír Hvižď
1962 a zobrazují tak cizí země a jejich obyvatele v reáliích starších padesáti let. Kdo fotografa Jaromíra Hviždě zná, ví, že je jen velmi obtížné
uniknout pohotovému a leckdy všetečnému objektivu jeho fotoaparátu. Na výstavě
se pak můžeme přesvědčit, že tento přístup byl jeho tvorbě vlastní už v polovině
minulého století. Díky tomu vznikly bezprostřední obrazy zdánlivě všedních situací,
pouličního ruchu i zadumaných zátiší. To vše je vzhledem k době vzniku očím dnešního diváka přikrášleno dávkou nostalgie časů dávno minulých, a proto mnohdy
považovaných za idylické. Většina snímků byla navíc pořízena v zemích, které ještě
několik dalších desetiletí nepatřily k obvyklým cílům běžného Východoevropana.
Můžeme tak prostřednictvím fotografií nahlédnout do tureckých přístavů,
zákoutí italských Benátek nebo řeckých tržišť padesátých let, stejně jako se projít
v mlze po budapěšťském nábřeží. Cestovatelské snímky jsou pak doplněny volnou
fotografickou tvorbou autora, většinou opět reportážního charakteru.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 11. září 2015 v 17.00 hodin a potrvá
do neděle 20. září 2015. Průvodním slovem uvede výstavu RNDr. Ivan Koláčný.
Navštívit ji můžete každý všední den od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu a v neděli
od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.
P. H.

Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku! – Černoušek Bum-ti

Tak, a je to tady. Prázdniny skončily. Nastaly opět povinnosti. Ti menší začali opět chodit do mateřských školek, ti větší
začali chodit do „velké“ školy, kde je čeká učení a kde se dozví
mnoho nových, zajímavých věcí.
Také volnočasový klub JONÁŠ se otevřel pro všechny děti,
které si chtějí hrát a trávit svůj volný čas mezi prima kamarády.
A protože ke klubu již tradičně patří divadelní představení, pozvali jsme do Sboru Páně Divadlo Sandry Riedlové s pohádkou

„Černoušek Bum-ti“, kterou pro děti napsal Libor Šmatelka.
Pohádka vypráví o černouškovi, který se jmenuje Bum-ti. Ten
se vydal na cestu, protože musí najít vodu a bubínek. Během
tohoto hledání potkává různé kamarády ze světa zvířat - Opici,
Žirafu, Lva a Hada. Pohádka je pak protkána pěknými písničkami.
Hudba i režijní nastudování pohádky je z autorské dílny tzv.
Tetin, které mnozí znáte z jejich vystoupení. Pohádku zahrají
herečky, jejichž kolébkou je Divadlo Radost, Sandra Riedlová
a Kateřina Mendlová Horáčková.
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let do 11 let a pro jejich
rodiče a prarodiče. Délka představení je 45 min.
Dovolujeme si vás, milé děti a rodiče, pozvat na tuto pohádku, a to v sobotu dne 3. října 2015 v 16:00 hod. do Sboru
Páně CČSH, Vážného 6.
Po představení bude, jak je již u pohádek ve Sboru Páně
zvykem, následovat program pro děti i rodiče, nazvaný „Tvoření“. V prostorách klubu Jonáš budou pro malé i velké připravené nejrůznější hry.
Doporučený dar při vstupu činí 40 Kč. Informace najdete
také na www.ccshreckovice.cz nebo na www.verbumetmusica.com.
Vratislav Jan Marša,
spolek Verbum et musica
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