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BŘEZEN 2020

V  posledních číslech zpravodaje jsem 
se věnoval rozpočtu městské části na tento 
rok jako celku, tedy z hlediska poměru pří-
jmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší 
připravované investice. Na  následujících 
řádcích se už zaměřím na  první konkrétní 
oblast, která je pro radnici velmi důležitá 
– školství. Péče o budovy mateřských a zá-
kladních škol a  jejich rozvoj jsou tradičně 
jednou z nejvýznamnějších oblastí z hledis-
ka investic městské části. Pojďme se proto 
podívat, které akce nás letos čekají.

Na  prvním místě zmíním potřebnou re-
konstrukci střech budov Základní školy No-
voměstská. Akci jsme rozdělili na etapy pro 
její finanční náročnost a také kvůli snaze ne-
omezit zásadněji provoz školy. Přes letní mě-
síce začneme pracovat na  třech střechách 
z  celkem šesti pavilonů školy, která byla 
otevřena v  roce 1981. Na  tuto akci se nám 
podařilo získat finanční příspěvek od města 
Brna ve výši 9 miliónů korun.

Na  novou školní zahradu se mohou 
po letních prázdninách těšit děti a pracovní-
ci Mateřské školy Paraplíčko v Tumaňanově 
ulici v  Mokré Hoře. Stávající školní dětské 

hřiště upravíme a  rozšíříme. Novou barev-
nou herní plochu osadíme novými doplňky, 
jako jsou například trampolíny, skluzavka 
ve svahu, průlezný kopec nebo lezecká lana 
a  úchyty. Zahradu navíc obohatíme dře-

věným altánem a  dalšími novými herními 
prvky v  přírodním stylu, jako vrbový tunel 
či teepee. Samozřejmostí jsou nové výsadby 
zeleně. Samotné stavební práce zahájíme už 
ve druhé polovině června.

Do  svých škol investuje na  území naší 
městské části také Jihomoravský kraj. Kon-
cem ledna začaly práce na  rohu ulic Hapa-
lova a  Marie Hübnerové. Účelem stavby je 
adaptace areálu bývalé školy pro její nové 
využití jako speciální mateřské a  základní 
školy a  speciálního pedagogického centra 
pro děti s  autismem. Jsem rád, že se daří 
držet harmonogram se záměrem otevření 
nových prostor v roce 2021 a že tato dlouho 
nevyužívaná budova nalezne smysluplné 
využití. Součástí stavby je také vybudování 
nového parkoviště s  dvanácti parkovacími 
stáními. Mimo provozní dobu školy budou 
sloužit veřejnosti, což odpoledne, večer 
i přes noc této lokalitě nesporně velmi po-
může. Chápu, že jste se na mne v souvislosti 
s budovaným parkovištěm obraceli s žádos-
tí o vysvětlení nutnosti kácení třinácti stro-
mů. S  ohledem na  legislativu a  specifické 
potřeby dětí z této školy se ale bohužel ne-
nabízela jiná reálná varianta. Samozřejmos-
tí je, že byla stanovena náhradní výsadba 
v počtu devatenácti nových stromů.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty

Našim školám se věnujeme také letos,  
opravujeme budovy a rozšíříme zahradu

Vizualizace nového hřiště MŠ Tumaňanova

Vizualizace nové podoby školy – pohled z ulice M. Hübnerové
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Nový bytový dům na Měřičkově
Především obyvatelé Měřičkovy a Kunštátské ulice, ale také rodiče 

dětí z Mateřské školy Měřičkova si zřejmě budou pamatovat debaty 
o podobě budovy bývalých jeslí. Proti tehdejšímu návrhu z roku 2017 
se zvedla vlna odporu ze strany tamních obyvatel, velké výhrady 
mělo i vedení městské části. Jen připomenu, že tehdejší vlastník chtěl 
na pozemku vedle školky vybudovat pětipatrovou budovu polikliniky. 
Hlavní výtky směřovaly právě proti počtu podlaží, ale zejména proti 
více než 60 parkovacím stáním, umístěným na  povrchu těsně vedle 
školní zahrady. Rovněž samotná myšlenka polikliniky a  s  ní spojená 
vysoká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel vzbuzovala nesouhlasné 
reakce.

Co je nového? Předchozí vlastník od  svého záměru ustoupil 
a  pozemky s  budovou prodal poměrně známému brněnskému 
developerovi. Ten na  radnici zaslal žádost o  vyjádření městské části 
ke  svému záměru, který se na  první pohled od  svého předchůdce 
výrazně liší. Jeho návrh má pouze tři patra a zdaleka nepůsobí v dané 
lokalitě tak šokujícím dojmem jako záměr předchozího vlastníka. 
Přesto má vedení městské části jako účastník stavebního řízení 
k  tomuto záměru zásadní výhrady. Nedávno jsem vás informoval 
o  mimořádných návrzích na  změny územního plánu. Patří do  nich 
i  objekt bývalých jeslí, a  je tedy docela možné, že tento pozemek 
bude nově čisté bydlení. Znamená to tedy, že nový vlastník projektuje 
třípodlažní bytový dům s podzemním parkováním.  

Na  základě posouzení dokumentace ke  stavebnímu záměru, 
nazvanému Dům GALÉN Měříčkova, předložené společností Properity 
Salaso, s. r. o. rada městské části (RMČ) nesouhlasila s  navrženým 
umístěním a  realizací stavby z  důvodu velké intenzity využití 
stabilizovaného území, protože nekoresponduje s  okolní zástavbou 
a  generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou 
a  zastíněním. Z  tohoto důvodu RMČ požaduje předložení studie 
oslunění sousedního pozemku mateřské školy s  vyhodnocením 
dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to 
i pro zimní období. RMČ rovněž nesouhlasí s dopravním připojením 
stavby (příjezd do  podzemních garáží) z  ulice Kunštátské a  trvá 
na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 16. schůzi 22. ledna 2020 rada:
■ vzala na vědomí 
	 plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části 

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2019, 
■ schválila
	 smlouvu o  poskytnutí licence k  pořadům se 

společností Brno TV, s. r. o., se sídlem Moravské 
nám. 127/3, Brno, na dobu neurčitou, 

■ vybrala
	 jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora 

a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních 
v  oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis,  
s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 
620 00 Brno, a schválila příkazní smlouvu s uve-
denou společností, 

■ schválila
	 uzavření Dohody o  spolupráci při pořádání 

festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 
2020“ s MUDr. Pavlem Kopřivou - FT Records, se 
sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a smlou-
vu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movi-
tých věcí za účelem pořádání uvedené kulturní 
akce dne 13. 6. 2020,

■ souhlasila
	 s  uspořádáním hudebně-divadelního festivalu 

„Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem areálu bývalého pivovaru (pozemky 
a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení  
s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřin-
ce, Brno-Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 
621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne 
formou hudebně-divadelního festivalu „Full of 
life“ dne 23. 5. 2020,

■ souhlasila
	 s uspořádáním hudebního festivalu „Řečkovic-

ký GREGORYFEST“ a schválila nájemní smlouvu 
na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozem-
ky a nebytové prostory) včetně sociálních zaří-

zení v budově pivovaru s panem Pavlem Řeho-
řem za účelem uspořádání hudebního festivalu 
„Řečkovický GREGORYFEST“ dne 12. 6. 2020,

■ požádala
	 Odbor dopravy Magistrátu města Brna o  pro-

věření možnosti realizace světelné signalizace 
na  křižovatce u  konečné tramvaje č. 1 v  Řeč-
kovicích v rámci projektu Dopravní telematika 
2021-27,

■ schválila
	 záměr pronajmout garáž č. e. 1476, která je 

součástí pozemku p. č. 815/18 o výměře 19 m2  
v  k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“), za  mini-
mální cenu 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Na své 17. schůzi 12. února 2020 rada:
■ vybrala
	 jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky 

na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici  
Měřičkova 46 na  prostory MŠ“ nabídku před-
loženou společností RGB STUDIO s. r. o.,  
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639  00 Brno, 
a současně schválila uzavření smlouvy s uvede-
nou společností,

■ souhlasila
	 s  umístěním prodejního stánku s  pečivem 

na  pozemku p.  č. 5/1 v  k. ú. Řečkovice při uli-
ci Medlánecké (na  konečné tramvaje č. 1) 
na dobu určitou 1 roku,

■ souhlasila
	 s  uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝ-

STOOCK“ a schválila nájemní smlouvu na pro-
nájem areálu bývalého pivovaru (pozemky 
a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení  
s  paní Lucií Kovářovou za  účelem uspořádá-
ní charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne  
12. 9. 2020,

■ schválila
	 smlouvu o  nájmu pozemku p.  č. 814 o  výmě-

ře 1  463 m2 v  k. ú. Řečkovice, se společností 
ALUTREND, s. r. o., se sídlem Kuřimská 1926/21a, 
621 00 Brno, na dobu určitou do 31. 12. 2021,

■ schválila
	 výpověď nájmu nebytových prostor o celkové 

výměře 77,16 m2 v  budově č. p.  702 (bývalá  
hasičská zbrojnice, Palackého nám., Brno), která 
je součástí pozemku p. č. 2351, k. ú.  Řečkovice, 
sjednaného nájemní smlouvou ze dne 27. 6. 
2013 se společností OteSound, s. r. o., se sídlem 
Klatovská 424/22, 602 00 Brno,

■ vybrala
	 jako nejvhodnější nabídku na  zpracování  

projektové dokumentace na  akci „Revitalizace 
sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, 
Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. 
o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, a současně 
uzavření smlouvy s uvedenou společností,

■ na  základě posouzení dokumentace ke  sta-
vebnímu záměru nazvanému „DŮM GALÉN 
MĚŘIČKOVA“, předložené společností Properity 
Salaso, s. r. o.

 1. nesouhlasila s  navrženým umístěním a  re-
alizací stavby z  důvodu velké intenzity využití  
stabilizovaného území, protože nekorespon-
duje s  okolní zástavbou a  generuje negativ-
ní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou  
a zastíněním, 

 2. požaduje předložení studie oslunění pozem-
ku MŠ (s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ 
zastíněním navrženou stavbou domu Galén, 
a to i pro zimní období),

 3. nesouhlasila s dopravním připojením stavby 
z ulice Kunštátské, trvá na výlučném připojení 
stavby z ulice Měřičkovy.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městské části
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Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3 
a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, 
BOSKOVICKÁ – část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ 
vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ  
vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ 
vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky  
k Měřičkově 44,  LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI,  
VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ 1-35a 
– obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, 
PRUMPERK, ŽILKOVA 40a-44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  30. 3.   
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč.  
příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1-39a – ob-
služná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, 
SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní 
část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, 
DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2-40  
a 1-19 – obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, 
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část  
k  č. 1 a 10-11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ,  
KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ,  
PALACKÉHO NÁM. 12 – kolem masny (Strejček)  
do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN:  31. 3.    
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA,  
DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁS-
KOVA – části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, 
POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ,  
KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, 
SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, 
ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58-72 – obslužná kom., 
SKREJŠ 
TERMÍN:  1. 4.     
Část č. 4
ŽITNÁ – příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, 
KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY 
MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178-182,  
KOŘENSKÉHO – část k hudební škole, PODHÁJÍ – 
úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes 
most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ 
kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám 
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178-182 – 2x parkoviště od 
Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4-5, KOŘÍSKOVA 47-55, 
HORÁCKÉ NÁM. 8-9, ŽITNÁ 1-3, KUNŠTÁTSKÁ –  
parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ  
22-26, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  2. 4.    
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21-23, NOVOMĚSTSKÁ 3-5a, KOLAŘÍKOVA 3 
pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2-3, ŽITNÁ 13 –  
od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23-41, NOVOMĚST-
SKÁ 45-59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novo-
městskou, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, 
MEDLÁNECKÁ 10–14,  DRUŽSTEVNÍ 8,  
DRUŽSTEVNÍ 16, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“
TERMÍN:  3. 4.
Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ,  
ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA  
vč. parkovišť,  FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ,  
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN:  6. 4.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3  
a 5, BOSKOVICKÁ – část k Novoměstské,  
BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, 
KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA
TERMÍN:   1. 6., 2. 9. a 16. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1-39a 
– obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ 
NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 
2-40 a 1-19 – obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez 
MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN:   3. 6., 7. 9. a 18. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, 
KOLÁČKOVA, RENČOVA  vč. parkovišť 
TERMÍN:   8. 6., 9. 9. a 19. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ  
vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť,  
KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, 
AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. 
parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 10. 6., 14. 9. a 20. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ – část kolem býv. kasáren  
k č. 100, TEREZY NOVÁKOVÉ – část ve směru  
K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO  
NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, 
DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1-35a – obslužná kom., 
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK,  
UPRKOVA vč. parkoviště za školou 
TERMÍN: 2. 6., 3. 9. a 16. 11.
BLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN.  
KADLECE – spodní část, ÚLEHLE, MARIE  
HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10-11,  
MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY,  
VLASTY PITTNEROVÉ, CUPÁKOVA
TERMÍN: 4. 6., 8. 9. a 18. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ,  
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ,  
POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY  
ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA,  
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  9. 6., 10. 9. a 19. 11.
Čištění základního komunikačního systému – 
čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, 
není-li dále uvedeno jinak
BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD,  
KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou  
a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů  
a části bez MHD, NOVOMĚSTSKÁ
TERMÍN:   22. 6. a 23. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ  
vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ  
vč. parkovacích zálivů
TERMÍN:  24. 6. a 30. 9.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ  
NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA, TEREZY 
NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA 
TERMÍN:   18. 6. a 22. 9.  

BLOK č. 11 (ZÁKOS/4): 
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA,  
JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN:  23. 6. a 24. 9.  
Čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3-5a, KOŘÍSKOVA 47-55, ŽITNÁ 1-3, 
NOVOMĚSTSKÁ 23-41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od 
Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22-26,  RENČOVA 11, 
DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  15. 6., 16. 9. a 23. 11. 
BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):  
BANSKOBYSTRICKÁ 178-182 – 2 x parkoviště od 
Podpěrovy, ŽITNÁ 21-23, ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, 
NOVOMĚSTSKÁ 45-59, MĚŘIČKOVA 54 – 
za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10-
14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  17. 6.,  21. 9. a 24. 11. 
BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2-3, HORÁCKÉ NÁM. 6-7,  
HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  11. 6., 15. 9. a 20. 11.
BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):  
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 
4-5, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“, HORÁCKÉ 
NÁM. 8-9
TERMÍN:  16. 6., 17. 9. a  23. 11.
Čištění ostatních, dopravně méně  
významných komunikací 
BLOK č. 16  (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO – část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ 
– odbočka k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ – příjezd 
k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178-182, 
PODHÁJÍ – úsek od Top Moravia Q přes most  
k Novoměstské a část přes stavidlo k č. 12
TERMÍN:  15. 7. 
BLOK č. 17  (MIMOBLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 – kolem masny 
(Strejček) do vnitrobloku, BRATŘÍ KŘIČKŮ – příjezdy 
k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 1,  
JANDÁSKOVA – části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d 
po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu 
k rybníku, K ZÁPADI – část za domy k zahrádkám, 
ŽILKOVA 40a-44 – obslužná kom. 
TERMÍN:  16. 7. 
Čištění dopravně významných komunikací  
prováděné společností Brněnské  
komunikace a. s.
Část č. 1
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD,  
MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, 
VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN:  16. 3. a 30. 10.  
Část č. 2
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN:  17. 3. a 2. 11.  

Poznámka: Ulice jsou v jednotlivých blocích  
seřazeny dle pořadí (posloupnosti) jejich čištění.

Ing. Pavel Stránský 
Oddělení životního prostředí

Letošní čištění komunikací s  využitím přenosného dopravního značení 
bude zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vo-
zovek s  provozem linek MHD bude čištěna již v  polovině března. Chodníky 
podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé 
poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech 
cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků pod-
le jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních 
prázdnin. 

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s plat-
nými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, 
v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným 
silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čiště-
ní. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena 

na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní 
místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněn-
ské komunikace, a. s. Bližší informace o  systému odtahů vozidel při čištění  
komunikací jsou k  dispozici na  webových stránkách společnosti   
https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonic-
ky na čísle dispečinku 543 424 421. 

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě spo-
lečnosti, a  to Šimek 96, spol. s  r.  o., se sídlem Herčíkova 17, 612  00 Brno, 
odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s  r.o., se  
sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 
602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních 
komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Termíny čištění místních komunikací v roce 2020
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Jednoduchá matematika
Vážení a milí literární gurmáni,

moc vás zdravíme a  chceme vám moc poděkovat. Řečkovice mají co 
slavit! Březen je Měsícem čtenářů a společně s vámi ho můžeme oslavit 
skvělými výsledky. Naše pobočka za loňský rok zažila velký nárůst v poštu 
čtenářů, konkrétně o 22 %. Zatímco v roce 2018 jsme měli 1529 čtenářů, 
v  loňském roce to bylo 1855 čtenářů, tedy o  326 čtenářů více. Což je 
skvělé a váš zájem nás moc těší.  Z  tohoto počtu je 724 dětí do 15 let, 
velmi krásné číslo! V dnešní době, kdy bojujeme s fenoménem chytrých 
telefonů, je skvělé, že vůně a šustění stránek má pořád své kouzlo i pro 
děti. Pokud vycházíme z údajů na webu naší městské části, kde je počet 
obyvatel 15 486, pak 12 % lidí jsou čtenáři KJM. Mezi 33 pobočkami jsme 
se dostali v kategorii dospělých čtenářů na 7. místo, v kategorii dětí do 15 
let dokonce na 4. místo. Čtenáři si půjčili v loňském roce bezmála 60 000 
knih, včetně CD s  mluveným slovem, časopisů a  také her a  pomůcek 
z naší Lekotéky. Pro představu, při počtu knih, které máte v naší pobočce 
k dispozici, to znamená, že by se každá knížka protočila třikrát. Konkrétně 
v půjčování mluveného slova jsme nejlepší ze všech poboček, je vidět, 
že jste si toto médium oblíbili. Máme z  těch výsledků neskutečnou 
radost, jsou pro nás motivací do další práce. Vy všichni jste naší inspirací 
a motorem, bez vás a vaší lásky ke čtení bychom nebyli tam, kde jsme. 

Ze statistik se dá také kromě jiného zjistit, které knížky nejvíce frčí. 
Nejpůjčovanějšími tituly byly knihy Evžena Bočka, Aleny Mornštajnové, 
Patrika Hartla, Vlastimila Vondrušky, Roberta Bryndzy a Radky Třeštíkové, 

z dětských pak „válel“ například Harry Potter, Deník malého poseroutky 
a knížky o Minecraftu. 

A  u  počítání můžeme zůstat. Trilogie Harukiho Murakamiho 1Q84 
je velmi zvláštní, originální román, který se názvem odkazuje k  jinému 
slavnému románu 1984 George Orwella. Pět plus tři, Sedm mínus jedna 
a  Šest krát dva jsou velmi dobré detektivky Arneho Dahla. Série má 
pokračovat, tak uvidíme, jaké další počty autor vymyslí. Novinka Jussiho 
Adlera Olsena Oběť 2117 je mrazivou detektivkou ze současného 
Dánska. Kniha 61 hodin Leeho Childa je v pořadí již čtrnáctým výborným 
thrillerem z pera tohoto autora. Čekání na nekonečno je román skvělého 
vypravěče Františka Niedla z  českého prostředí o  zvratech, emocích 
a  chladu v  našich životech. Pro ty, kteří mají rádi všechno v  kostce, 
nabízíme encyklopedii 1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete.

Dětem je určeno 1 + 1 = 2, veselé počítání se zvířátky. Kniha 1000 
obrázků ukrytých v  Říši pirátů je knížka zábavných úkolů pro malé 
děti. Zábavné a  vtipné jsou Číslicové pohádky Evy Bešťákové. Malá 
Jednička jde poprvé do číslicové školy a těší se, co všechno se tam naučí.    
V  lavicích sedí samé číslice, ale největším překvapením je pan učitel 
Počitadlo. Rozkošná jsou i  leporela pro nejmenší Mám deset koníčků 
nebo 10 malých medvídků. Děti kladou zvídavé otázky a dostávají na ně 
zábavné odpovědi: „Víte, na co máme knížky? Aby pejsci, kočky, myšky 
záviděli pod oknem, jak si čtem“. Výborný přehled o  léty prověřených 
dětských knížkách poskytuje dětem i  dospělým encyklopedie 2 x 101 
knih pro děti a mládež.

Ať už počítáme, čteme, posloucháme či jen si prohlížíme, vždy je pro 
nás kniha pokladem, pohlazením a rozptýlením. Čtení knih nám pomáhá 
rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjí fantazii, rozšiřuje znalosti, zlepšuje paměť 
a analytické myšlení a jistě by se daly vyjmenovat další klady, které četba 
přináší. Máme radost, že spoustě z vás je prostě a  jednoduše s knížkou 
dobře. Za rok 2019 vás bylo 1855, dáme letos 2020? Co říkáte?

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  
Pobočka KJM Kolaříkova

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

Vítání občánků v květnu 2020
Vážení rodiče nově narozených dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 16. května 2020 se opět sejde-
me v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého  
náměstí 11, k uvítání nových občánků naší městské části. Těšíme se, 
že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v  letošním i mi-
nulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. 

Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 20. dubna 2020 
u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541  421  747,  
email: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Opět se těšíme na naše seniory s cyklem březnových přednášek. Před-

nášky budou v  budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v  místnosti 
zastupitelstva. Přidáváme i první dubnovou přednášku, než se k Vám do-
stane naše dubnové vydání. 

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

4. března 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Jaromír Novák  |  Gran Canaria

11. března 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Jana Krutilová  |  Borneo

18. března 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Lumír Sochorec  |  Sultanát Omán

25. března 2020 od 15.00 hod. 
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.  |  Kujbyšev/Samara

1. dubna 2020 od 15.00 hod. 
Ing. Lumír Sochorec  |  Perly uloupené na cestách

TVarY  |  richard Píše Obrazy 
V březnu v Galerii Na radnici přivítáme malíře Richarda Píše, který se 

představí malou ukázkou své tvorby. Hlavní častí této výstavy jsou velké 
obrazy inspirované ročními obdobími. 

Malíř začínal jako realista, krajinář a milovník geometrie, a proto pro-
pojuje tyto světy. Nechává se inspirovat duší, sluncem a krásami života. 
Proto se také jeho tvorba ubírá přes strohou abstraktní krajinu a lodičky 
až k realistickým křivkám těl. Svými obrazy mapuje cestu vlastního života. 

Rychlost světa a čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně oddělit 
podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje, a jít s darem 
shůry za štěstím a naplněním.

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 13. března v  17 hodin  
a potrvá do neděle 22. března 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý 
den od 14 do 17 hodin, Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.

Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise
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Již sto třicet pět roků stojí na Cupákově ulici 
č. 5 budova někdejší železniční stanice na trati 
Brno–Tišnov, která byla postavena v roce 1885.

Jak uvádí Encyklopedie dějin města Brna, 
měla tato jednokolejná trať z Brna do Tišnova, 
oproti ostatním tratím vycházejícím z  Brna, 
charakter lokální dráhy. Projekt vznikl v  roce 
1882 pod vedením ředitele rakouské železniční 
společnosti StEG Augusta de Serrese. 

Po výkupu pozemků se v roce 1884 započalo 
se stavbou. Dokončena byla v  červnu 1885. 
Délka trati činila 28,4 km a  náklady na  stavbu 
se vyšplhaly na 1 570 000 zlatých. 

Pravidelný provoz byl zahájen 2. července 
1885. Slavnostního zahájení provozu na  nově 
vybudované trati se o tři dny později, v neděli 5. 
července 1885, zúčastnil mimo jiné  i rakouský 
arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský 
s manželkou. 

Želežniční trať vedla z Brna přes Zábrdovice, 
Husovice, Královo Pole, Řečkovice, Jehnice, 
Českou, Kuřim a  Drásov do  Tišnova. Součástí 
dráhy byly železniční stanice, z  nichž právě 
řečkovická si do dnešních dnů zčásti uchovala 
původní vzhled.

Jak píše ve svých vzpomínkách zdejší rodák 
Jaroslav Herman (1904–1980), byla řečkovická 
stanice poměrně rozsáhlá. K budově přiléhalo 
prostorné skladiště pro kusové zásilky. 
Přístup k  němu umožňovala nákladní rampa, 
dosahující výše nákladové plochy vagonů, 
usnadňující pohodlnější nakládání a vykládání 
zásilek. Proti rampě, v  odstupu asi 10 metrů, 
stály dřevěné chlévy pro domácí zvířata 
s  přilehlou kůlnou. O  něco dále byla mostní 
váha. Následovala menší zeleninová zahrádka, 
používaná přednostou stanice a jeho rodinou. 
Necelých 150 m od  staniční budovy směrem 
k  silnici na  Mokrou Horu stála vodárna 
s vysokým hydrantem, zvaná Wasserhaus nebo 
také Pumpenhaus. Zde se plnily vodou tendry 
lokomotiv vlaků benzinovým motorovým 
čerpadlem. Ve stejném směru, o padesát metrů 
dále, stály v blízkosti kolejiště dva domky pro 
železniční zaměstnance – výhybkáře Josefa 
Kratochvíla a  traťového pochůzkáře Jana 
Fillu. Oba domky byly zbourány počátkem 
padesátých let uplynulého století při budování 
nové dvoukolejné trati Brno – Havlíčkův Brod.   

V letech 1910–1911 bylo řečkovické nádraží 
rozšířeno. Bylo zbudováno další průjezdné 
kolejiště s  výhybkou pod zahradami dnešní 
Kronovy ulice ve  směru od  Králova Pole, 
a  ve  směru od  Jehnic s  výhybkou nedaleko 
zmíněných domků železničních zaměstnanců. 
Od  té doby se zvětšil i  vlakový provoz. 
Na  rozšíření nádraží pracovali také italští 
dělníci. 

Prvním přednostou železniční stanice byl 
Jan Hohl, který vynikal nadměrnou výškou 
a později i korpulentností. Byl vášnivý kuželkář. 
Často se stávalo, že v  nedalekém Slámově 
hostinci na dnešní Gromešově ulici hrál kuželky 

i v době, kdy měl na nádraží očekávat vlak, aby 
jej odbavil. Zaměstnance, který jej na  to včas 
běžel upozornit, odměnil džbánkem piva. I přes 
tuto vášeň pana přednosty se na  „Tišnovce“ 
žádný malér za jeho působení nestal.

Od  r. 1890 byl přednostou stanice Alois 
Rohleder, kterého po  roce 1900 vystřídal 
Antonín Hykrda, po  něm Černý (jeho křestní 
jméno se zatím nepodařilo dohledat) 
a  Alexander Wagner. Od  roku 1935 byl 
přednostou Josef Šlerka, rodák z  Českých 
Milov. Byl sokol a  divadelní ochotník. Později 
bydlel na Banskobystrické ulici a zemřel v roce 
1970. 

Ještě před druhou světovou válkou se 
začala budovat nová dvoukolejná trať Brno – 
Havlíčkův Brod, která byla dokončena v  roce 
1953. U ní byla postavena v Řečkovicích nová 
moderní staniční budova. Staré nádražní 
stavení slouží od té doby jako objekt k bydlení. 

Ludmila Ulrichová

Z historie starého ŘEČKOVICKÉHO NÁDraŽÍ

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., obdržel Cenu města Brna

Staré řečkovické nádraží

Dnešní podoba starého nádraží
Zaměstnanci dráhy s přednostou J. Šlerkou  
(uprostřed)

Profesor Jiří Vaněk přebírá Cenu města Brna  
od primátorky Markéty Vaňkové

Mezi prvními gratulanty byli náměstek primátorky Ing. Oliver Pospíšil a člen 
Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

V  úterý 11. února proběhlo ve Sněmovním sále Nové radnice slav-
nostní udělování Cen města Brna. Tímto oceněním jsou vyznamenávány 
osobnosti, které významně obohatily některou z oblastí veřejného života 
a současně přispěly k podpoře dobrého jména našeho města.   Zmiňova-
nou cenu za své úspěšné působení v oblasti lékařské vědy a farmacie pře-
vzal z rukou brněnské primátorky Markéty Vaňkové i občan naší městské 
části prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. Pan profesor Vaněk je uznávaným sto-
matologem, bývalým dlouholetým přednostou Stomatologické kliniky 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a proděkanem pro stomatologii a 
zubní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Několik volebních 
období působil také jako zastupitel a místostarosta naší městské části a 
významně se zasloužil o obnovení tradice Vavřineckých hodů, které také 
řadu let organizoval.

Panu profesoru Vaňkovi k získání ceny upřímně blahopřejeme.
Redakce
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Představujeme vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Mgr. Barboru Burešovou

Připadla nám příjemná povinnost připravit rozhovor s  paní 
Barborou Burešovou a představit ji i její práci čtenářům Řeči. Na úvod 
řekněme, že se všechny tři známe z práce v sociální komisi, kde paní 
Burešová zastupuje úřad městské části.

Pokud Vás někdo nezná, tak musíme zmínit, že působíte velmi 
pozitivně, stále dobře naladěná, usměvavá. I  taková drobnost, jako 
pozvánka na komisi sociální, kterou nám posíláte e-mailem, je tak milá 
a srdečná, že se hned těšíme :).

Zkusme to přenést i do následujícího rozhovoru.

Pracujete necelé dva roky jako vedoucí na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Co vše máte na starosti?

Moje agenda je poměrně pestrá. Kromě přestupkových řízení, tedy 
právní agendy, je hlavní součástí sociálního odboru péče o děti v sociálně 
obtížných či krizových situacích, práce s dětmi a mládeží s výchovnými 
problémy – tedy kurátorství, opatrovnictví dospělých a práce se seniory. 
Samozřejmě poskytujeme primární poradenství v  sociální oblasti 
a k podrobnějšímu řešení problémů odesíláme klienty ke specializovaným 
odborníkům. 

Já osobně se věnuji nejvíce přestupkové agendě a seniorům, ostatní 
přímou práci skvěle zvládá můj tým. Jsem jim především nápomocná 
konzultací  a  rozhodováním. Musím znát jejich postupy a  detaily práce, 
protože se objevují i  stížnosti - a  ty vyřizuji. Také podepisuji veškeré 
dokumenty, přijímám a  rozděluji poštu,  jsem takový styčný bod, ale 
nejvíce se mohu spolehnout na skvělý tým lidí mého odboru.

Ráda bych občany Řečkovic a Mokré Hory informovala o tom, že náš 
odbor nezajišťuje rozvoz obědů seniorům, ani seniory neumísťujeme 
do  seniorských zařízení. Tuto agendu má na  starosti Magistrát města 
Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19.

Asi to není úplně klidné povolání, často řešíte i  nepříjemné, či 
přímo krizové situace. Co je na Vaší práci nejtěžší?

Nejtěžší je asi ovládat vlastní emoce, oprostit se od  osobních 
problémů a  být profesionál. Lidé kolem si nezaslouží, abych se na  ně 
mračila, ani abych bagatelizovala problémy klientů. Není také snadné 
oprostit se od  vidiny bezpráví, které často zažívají děti, od  pochybení 
jejich rodičů, institucí, ale také nepřehlížet agresivitu mladistvých, 
a bohužel i dětí. Je to jako boj s větrnými mlýny. A krizové situace opravdu 
nastávají, navíc nastávají nepředvídatelně a  bývají zátěží pro psychiku 
i pracovní nasazení. Já se více setkávám s kriminalitou a protiprávností, 
můj tým se sociálními nerovnostmi ve  společnosti či  problémovou 
mládeží. Kolegové také velmi často naráží na nerozum rodičů, kteří svými 
hádkami a iracionálním chováním poškozují především své děti. Krizové 
situace nastávají i v agendě opatrovnictví lidí s omezenou svéprávností, 
kteří často trpí psychickými onemocněními a bývají agresivní, neochotní 
podřídit se pravidlům. 

Máte tedy na starosti všechny věkové kategorie. Můžete čtenářům 
přiblížit, co jste v poslední době řešila třeba u mladistvých?

Nejpalčivějším problémem mladistvých je nezájem rodičů. Nemají 
vzory a mají pokřivené vzorce a pravidla chování. Nemám ráda rčení “To 
je tou dobou.“ Doba vždy byla nějaká, vždy v  něčem dobrá a  v  něčem 
špatná. Je to námi, rodiči, učiteli, pracovníky institucí, legislativou, 
ale za  vším jsou lidé. My nejvíce pracujeme s  dětmi a  mladistvými, ale 
nemocná je rodina. Rodiče převychovat neumíme, pokud nechtějí sami. 
Ale abych se vrátila k Vaší otázce. Nejvíce řešíme patologické chování, jako 
sebepoškozování, alkohol, kouření včetně marihuany, falešné záškoláctví 
(omlouvané rodiči), party, které ve své skupině nabývají pocitu síly a jsou 
agresivní vůči okolí, a také krádeže. 

Hodně se věnujete našim seniorům, v  Řečkovicích a  Mokré Hoře 
funguje dokonce několik klubů seniorů. Zdůraznila bych to “našim 
seniorům”. Akce pro seniory pořádané naší městskou částí jsou 
natolik zajímavé a oblíbené, že se jich účastnili i senioři z jiných částí 
Brna. Což je však problém, protože tyto akce jsou financovány naší 
městskou částí a opravdu určené jen pro obyvatele Řečkovic a Mokré 
Hory. Uznali to již “přespolní” senioři?

V naší městské části je několik skupinek KLASU, tedy Klubu aktivních 
seniorů. Jde o program pro seniory, který má registrovanou značku a užívá 
ochrannou známku. V  ostatních  městských částech funguje  vždy  jen 
jedna skupinka. Já vedu tři - a kapacita je již plná. Stále se mi hlásí noví 
zájemci, ale zatím nemohu registrovat nové členy. Tyto kluby jsou určeny 
jen pro obyvatele Řečkovic a Mokré Hory jednak z kapacitních důvodů, 

jednak také proto, že veškeré akce, které pro klub organizuji, jsou hrazeny 
z rozpočtu naší městské části. Není tedy smyslem hradit aktivity občanům 
jiných městských částí, kteří mohou využívat služeb své samosprávy. Bylo 
by to navíc i proti občanům samotným, protože finanční prostředky jsou 
omezené a zůstávají k potřebě seniorům naší městské části. Myslím, že 
tato situace je již pochopena, navíc zůstává i nadále mnoho akcí, kterých 
se mohou zúčastnit i  přespolní.   Například přednášky pro seniory, 
promítání filmů s odborným výkladem, vernisáže a výstavy. Tyto akce se 
pořádají přímo na naší radnici a jsou přístupné i širší veřejnosti. 

Jak jste se vlastně dostala k práci v sociální sféře?
V sociální sféře pracuji již delší dobu, občas jsem se přesunula do sféry 

komerční, abych zjistila, že nejvíce inklinuji právě k sociální oblasti a že mi 
je v ní i nejlépe. Mohu tu nejvíce zúročit své znalosti i schopnosti a mám 
i zkušenost, že jsem v sociální oblasti vždy měla nejlepší kolegy. Pracovala 
jsem přes deset let v Charitě ČR a na tuto práci velmi ráda vzpomínám. 
Tam jsem si mohla prakticky „osahat“ mnoho lidských problémů a také 
být součástí týmu při podpoře a  pomoci. Tam si najednou uvědomíte, 
jak malicherné jsou naše problémy. V  konfrontaci s  lidmi s  mentálním 
postižením, s  paliativní péčí, s  bezdomovectvím se cítíte lépe na  té 
druhé straně a  současně vnímáte, že máte možnost pomáhat. A  to je 
uspokojující. Podobně to vnímám i teď v současné práci. Kdo je v nouzi 
a pomoc potřebuje, tomu je nabízena. Kdo naopak porušuje zákon nebo 
normu,  tomu se snažím vysvětlit situaci a  nastavit pravidla.  S  úřadem 
v  Řečkovicích jsem se setkala právě při svém minulém působení 
v  Charitě.  Organizovala jsem Tříkrálovou sbírku pro brněnskou diecézi 
a  na  úřad jsem jezdila přebírat výtěžek a  pokladničky. Byla jsem tedy 
v kontaktu s některými místními občany, a vždy to bylo velmi milé setkání. 
Tedy i v tom vidím určitou kontinuitu propojení své práce v sociální sféře 
s řečkovickou radnicí. 

Součástí Vaší práce je i řešení přestupků a jiných správních deliktů. 
Vaše předchůdkyně tuhle činnost označila za  nejnáročnější. Jak to 
vnímáte Vy?

Ano, tahle agenda je nejvíc náročná, ale dělám ji ráda. Není to 
samozřejmě moc pozitivní práce, vlastně řeším  lidská neštěstí a  často 
musím čelit i lidské zlobě. Navíc počet přestupků roste, roste i byrokracie 
s tím spojená a mnoho lidí vnímá pouze svá práva, nikoli povinnosti. Opět 
však platí, že pokud se člověk dostane do situace, která musí být řešena 
v  rámci přestupkového řízení, je lepší variantou řídit se ustanoveními 
správního orgánu a věc včas řešit. Snažím se vždy rozhodovat spravedlivě. 
Nejtěžší na této práci je rozdílnost mezi sociální problematikou a právní 
agendou. V sociální oblasti pracujete s empatií a radou, právo je naopak 
naprosto analytické,  bezemoční  a  založeno na  faktech, důkazech 
a  zákonech. Je těžké přepnout sama sebe z  jedné role do  druhé. Ale 
snažím se o to, doufám, že úspěšně.

V současné době tvoří podstatnou část práce sociálně-zdravotního 
odboru sociálně-právní ochrana dětí. Tato agenda je velmi náročná 
nejen pro občany, kterých se týká, ale především pro Vás úředníky. 
Jakým způsobem se Vám daří udržet se v  dobré náladě a  s  chutí 
do práce?

  Vnímám svou práci vždy pozitivně.  Vždy se podaří nějaký úspěch, 
ačkoli těch případů, které nedopadnou dobře, je stále mnoho. Ale 
především mám skvělý tým spolupracovníků, kteří jsou odborníci 
a mohu se na ně naprosto spolehnout. Sociálně-právní ochrana dětí je 
týmová práce, kolegové spolu konzultují případy, jsou flexibilní a dokáží 
se zastoupit.   Ale snažím se udržet si dobrou náladu a  být pozitivní. 
Pohodu si můžeme vytvořit sami. Já mám své dopingové metody, které 
mi pomáhají zvládat každodenní stres.

Na závěr bych se velmi ráda zmínila o práci mých kolegů. Cítím velkou 
podporu vedení radnice, kterou vnímám jako základ pro možnost odvádět 
zodpovědně naši práci a jako inspiraci pro ostatní městské části. Velký dík 
patří především mým kolegům Mgr. Evě Kačerové, Mgr. Ivetě Saiverové, 
Bc.  Stanislavu Vonešovi a  Mgr.  Petru Štanclovi. Odvádí skvělou práci 
a dávají do ní srdce a lidskost.

Děkujeme za nás, a hlavně za naše čtenáře za přiblížení Vaší za-
jímavé, i  když náročné práce. Do  dalších dnů přejeme co nejméně 
problémových a krizových situací, a protože to vždy nejde, tak pevné 
nervy a dobrou náladu.

S paní Barborou Burešovou si povídaly  
Dana Malíková a Lenka Vystrčilová
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SLEVA na samozabarvovací skla  
MĚŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ

NOVÁ KOLEKCE  
SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

AKCE

Palackého nám. 2 • www.nekudaoptik.cz • tel.: 604 308 352

NVAŠE ŘEČKOVICKÁ OPTIKA

Sleva platí při zakoupení obruby do 30. 4. 2020

30%

individual pan nekuda 90x130.indd   1 7.2.2020   19:50:18

Informace pro majitele psů
V loňském roce byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb., o míst-

ních poplatcích, kterou došlo k některým podstatným změnám ve správě 
místních poplatků, mimo jiné také v případě poplatku ze psů. Následně 
vydalo statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 17/2019, o 
místních poplatcích, která tyto změny reflektuje.

Zásadní změnou proti dosavadní právní úpravě je definice nároku na 
sníženou sazbu poplatku ze psa. Na tuto sníženou sazbu, která činí na 
území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v základní výši 200,- Kč 
ročně, má nově nárok každý držitel psa starší 65 let, ale už nikoliv poživa-
tel důchodu, jako tomu bylo doposud. Naproti tomu byl rozšířen okruh 
osob s úplným osvobozením od poplatku – nově jsou úplně osvobozeni 
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. V praxi to znamená, že držitelům psů 
starším 65 let, kteří dosud platili plnou sazbu poplatku, bude na rok 2020 
poplatek snížen na částku 200,- (případně 300,- Kč v  případě druhého 
a dalšího psa). Naproti tomu poplatníkům mladším 65 let, kterým byla 
stanovena nižší sazba z  titulu poživatele důchodu, který byl jediným 
zdrojem příjmu, bude sazba poplatku upravena na standardní základní 
sazbu podle bydliště, tedy 600,- nebo 1500,- Kč. Pokud takový držitel psa 
mladší 65 let je zároveň držitelem průkazu ZTP, případně ZTP/P, je nutné, 
aby v  co nejkratším možném termínu předložil tento průkaz pracovní-
kovi ekonomického odboru úřadu MČ, který vede evidenci psů a správu 
poplatků. 
Pro úplnost uvádíme ještě aktuální sazby poplatků ze psů: 
1) základní sazba rodinný dům 600,- Kč
2) základní sazba bytový dům 1 500,- Kč
3) osoby starší 65 let 200,- Kč
4) zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby pod-
le zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průka-
zu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které sta-
noví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Dále jsou od poplatku osvobozeny organizační složky státu, příspěv-
kové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů a držitelé 
záchranářských psů.

Po dobu jednoho roku od data převzetí je od poplatku osvobozen  
držitel psa z útulku.

Pavel Hvižď, Ekonomický odbor

Navrhněte projekty pro Brno.  
Dáme na vás!

Obyvatelé městské části Řečkovic a Mokré Hory ví, jak zlepšit své oko-
lí. V minulých ročnících Dáme na vás podali několik nápadů, jak oživit své 
město. Procházet se mohou obnovenou topolovou alejí v Zamilovaném 
hájku a v realizaci je vybudování nové kryté sportovní haly v areálu Zá-
kladní školy Novoměstská. 

Máte také nápad na  úpravu svého okolí nebo na  aktivitu, která by 
oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února 
můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online formuláře 
na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmot-
ného i  nehmotného majetku – hřišť, stromů, softwarů, aplikací apod. 
nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod. 
Dáme na vás v roce 2020:
•	 celková	částka	na realizaci	projektů	je	35 000 000	Kč,
•	 maximální	částka	na jeden	projekt	je	3 000 000	Kč,	cenu	zkuste	zjistit	

například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která 
vám velmi ráda poradí, e-mail: damenavas@brno.cz,

•	 projekt	musí	být	realizován	na majetku	města	Brna,
•	 termín	pro	podávání	projektů	je	od 15.	2.	do 15.	5.	2020,
•	 projekty	lze	podávat	pouze	elektronicky,	příp.	přijít	osobně	za koordi-

nátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke staže-
ní na webových stránkách projektu,

•	 finálové	hlasování	proběhne	od 1.	11.	do 30.	11.	2020.
Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také 

najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz. 
Přijďte tvořit projekty společně!

V  úterý 31. března od  17:00 hodin proběhne veřejné setkání 
(workshop) v  Urban centru na  Mečové 5. Zde budete moci společně 
s  ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí, tvořit 
projekty společně nebo se zeptat na cokoliv, co vás zajímá. 

Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

Placená inzerce



8 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

S radostí Vám oznamujeme, že jsme 1. 2. 2020 ZNOVU OTEVŘELI  
restauraci NOVÁ CHALOUPKA, Žilkova 21, Brno
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově = Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce 
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
Měníme životní styl, chceme DŮM NEBO VELKOU CHALUPU.  
T: 736 727 033
Učitelská rodina HLEDÁ BYT ke koupi (děti, aktivity, apod).  
Tel: 605 301 200
NABÍZÍM včelaři výpomoc s chovem včel i s vytáčením, nepožaduji  
žádný výtěžek. Mám 15 let praxe a nejsem alergik na včelí bodnutí. 
Protihodnotou mám však zájem o výpomoc na zahrádce,  
popř. na chatě v Želešicích. T: 732 556 772
PRONAJMU chatu se zahrádkou v Želešicích příp. pozdější odprodej  
možný. Vlastní pozemek 400 m2.  T: 732 556 772
HLEDÁM BYT ke koupi o dispozici 2+1 nebo 3+KK v lokalitě Řečkovice, 
Královo Pole a Žabovřesky do 4.5Mio. Byt může být před i po rekon-
strukci. Koupě v hotovosti. Volejte 778 555 356
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 702 087 313
Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Řečkovicích. Hotovost. T: 604 508 585 
Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1 v Řečkovicích. Prosím, nabídněte. 
T: 702 169 750
HLEDÁME muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice 
Vrátný, recepční a dozor v muzeu. Tel: 602 595 682,  
email: pph.kolarik@seznam.cz
ELEKTRIKÁŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,  
hromosvody. Tel: 608 850 834
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
Od 1. 2. 2020 byl obnoven provoz KOŽNÍ ambulance na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala  
MUDr. Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinační doba:  
denně 7-12h, 13-15h. Čtvrtek: 1. a 3. týden v měsíci - odpolední  
ordinace: 13-17h. Telefon: 544 527 548. www.koznireckovice.cz
Už víc jak dvacet let zpracováváme ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU  
EVIDENCI, MZDY a vše OSTATNÍ pro podnikatele i neziskové  
organizace včetně jejich zastupování na úřadech státní správy. 
Máte zájem? Volejte 776 736 866, pište InVV@outlook.com 
PRAVIDELNÝ ÚKLID domácností, firem, čištění koberců  
a sedaček. Tel.: 777 111 787
HLEDÁME pracovnici na úklid do ÚSP v Brně-Řečkovicích  
i na poloviční úvazek. Nástup možný ihned nebo dle dohody.  
Informace na tel. č. 603 841 497 -  M. Ondráčková

PLaCENÁ INZErCE

Hudební činnosti ve školní družině  
ZŠ Brno, Novoměstská, p. o.
„Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima.“

Vlasta Burian

Zvuky a  tóny nás provází životem již od  prvních dnů. Primárním 
prostředím, kde se děti učí vnímat hudbu a  prvně se s  ní setkávají, je 
rodina. Každý z  nás dospělých si pro svůj poslech vybíráme jiný druh 
hudby, a tím ovlivňujeme i hudební cítění dětí v rodině.

Později se děti seznamují s různými hudebními činnostmi v mateřské 
školce, základní škole a mimoškolních zařízeních.

Hudební činnosti jsou jednou z  oblastí zájmových aktivit 
provozovaných v naší školní družině. Realizujeme je formou hudebních 
chvilek (zpěvem), zvláště v  období Velikonoc a  Vánoc, dále také 
v  pohybových aktivitách se zpěvem, v  soutěži  Superstar,  kroužku hry 
na flétnu, ale také jako kulisu při odpočinkových činnostech. 

Měsíc únor jsme si vybrali jako měsíc hudby, záměrně jsme zařazovali 
poslechové hudební chvilky – krátké úryvky vážné hudby A. Vivaldiho,  
N. R. Korsakova, B. Smetany.

S naší pomocí se děti snažily hudbu popsat, říci, jak na ně působila, 
co jim připomínala. Poté jsme dětem pomáhali formulovat představu 
o  žánru, skladateli, hudebních nástrojích. Často jsme dětem pouštěli 
skladbu ještě jednou, aby mohli říci své postřehy a prožitky.

Výsledkem těchto poslechových aktivit je výstava „Na vlnách hudby“, 
zajímavá výtvarná dílka našich malých posluchačů, která jsme vystavili 
ve vestibulu naší školy.

Mgr. Pavlína Dubanská
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Zápis do 1. třídy
ZŠ BRNO, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis žáků do 1. tříd proběhne v pátek 3. 4. 2020
od 14:00 do 17:00 a v sobotu 4. 4. 2020 od 9:00
do 11:00 vždy na pracovišti Horácké náměstí 13.
S sebou je nutné přinést platný občanský průkaz
a rodný list Vašeho dítěte.

      541 321 507                   skola@zshoracke.org                 zshoracke.org

ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ
VÁS ZVE

 

3. 3. 2020 Začínají edukativní skupinky, které budou probíhat
vždy v 16:00 - 16:45 na budově Horácké náměstí 13,
přihlašování na mail p.oprchalova@zshoracke.org
(cena za 10 lekcí je 500 Kč).

17. 3. 2020 Proběhne den otevřených dveří, na kterém budete
moci odpoledne diskutovat s paní ředitelkou, navštívit
kavárnu pro rodiče a děti o programu Začít spolu.

Kavárna pro rodiče a děti o výuce matematiky v 17:00
na budově Horácké náměstí.

24. 3. 2020

Webové stránky: zshoracke.org

Facebook: Horácké je otevřená škola

Instagram: ZS_Horacke_13 

Více informací

4. - 5. 4. 2020 Zápis žáků do 1. třídy bude probíhat v pátek 3. 4.
2020 od 14:00 do 17:00 a v sobotu 4. 4. 2020 od 9:00
do 11:00 vždy na pracovišti Horácké náměstí 13. Je
nutné   s   sebou   přinést   platný    občanský   průkaz 
a rodný list Vašeho dítěte.

BrNěNSKý LOUTKOTOČ
Zveme vás na celodenní přehlídku loutkových 
divadel pro děti a jejich rodiče Brněnský 
loutkotoč 2020, která se uskuteční v sobotu 
7. 3. 2020 v divadle Barka. Můžete se těšit 
na soubory z Uherského Brodu, Mračova  
a Prahy, chybět nebudou ani domácí zástupci. 

Více k programu na www.facebook.com/loutkotoc nebo na stránkách 
divadla Barka.

Radomír Prokop

Pozvánka na besedu  
„Jak mohly vypadat Řečkovice“

Spolek Za zdravé Řečkovice vás srdečně zve na besedu spo-
jenou s diskuzí na téma „Jak mohly vypadat Řečkovice“. Besedou 
bude provázet Ing. arch. Vladimír Drápal, který vám představí ur-
banistické studie Řečkovic ze 70. a 90. let jak od různých autorů, 
tak i své vlastní. Beseda se bude konat ve farní klubovně na 
ulici Prumperk 3 v neděli 29. března v 17.00 hodin. Závěrečná 
diskuze by se měla týkat také významu těchto nerealizovaných 
záměrů pro řešení současné problematiky rozvoje naší městské 
části. Po této přednášce budou dané koncepty v průběhu dub-
na vystaveny v knihovně Jiřího Mahena v obchodním středisku 
Vysočina. 

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva

Sobota 28. 3. 2020
VELIKONOČNÍ MINIJarMarK 

V MOKrÉ HOŘE
Srdečně vás zveme na sousedský minijarmak,  

který se bude konat v sobotu 28. 3. 2020,  
od 14.00 do 16.00 hod. na pétanque hřišti  

v ulici Pod Zahradami. 
Přijďte si popovídat, ochutnat velikonoční dobroty,  
pořídit drobné dárky nebo si s dětmi něco vyrobit.  

Možná bude i divadlo!
(V případě nepříznivého počasí, deště, se akce nekoná.)

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme 
všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
30,2 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 Kč, 
což je o 250 tis. Kč více než loni.

2020
TRÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

www.facebook.com/trikralovasbirka
www.trikralovasbirka.cz

V Brně-Řečkovicích, Mokré Hoře 

a Jehnicích se vykoledovalo 174 204 Kč

DĚKUJEME VÁM!
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Novinky v akcích
Tvořivá dílna Keramika
Termín úterý 3. 3. 2020, čas 9:30 až 11:30
Na akci se seznámíme s keramickou hlínou, jejím zpracováním. 
Budeme modelovat, používat keramické nástroje, reliéfní  
razítka a engoby ke zdobení vymodelovaného výrobku.  
A naším tématem bude jaro. Můžeme vymodelovat ptáčky, 
kytičky do květináčů, pítka pro ptáčky, ozdobný kachlík.
Váš výrobek se může stát milým dárkem a vzpomínkou 
na společné tvoření. Těšit se na vás bude Ivča. 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Tvořivá dílnička Jarní věneček
Termín sobota 7. 3. 2020, čas 10:00 do 12:00
Na dílničce se seznámíte s technikou šití kytek kanzashi, tvorbou 
kytiček z organzy a vyzkoušíte si vyřezávání kytek pomocí 
šablon a přístroje Big shot. Vyrobíme si originální kytky, které 
použijeme ke zdobení pedigových věnečků, čelenek do vlasů, 
sponek a gumiček nebo k vytvoření nápadité brože na kabelku. 
Těšit se na vás bude Ivča. 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Jarní slavnost s Klubem Frikulín
Termín pátek 20. 3. 2020, čas 9:30 až 11:30
Protože se již všichni těšíme na příchod jara, rozhodli jsme se 
ho v našem Klubíku Frikulín přivolat hezkými písničkami, hrami 
a soutěžemi. Vyrobíme si jarní dekoraci a upečeme si také něco 
sladkého. Budeme se těšit nejen na naše kamarády z Klubu 
Frikulín a jejich rodiče a prarodiče, ale také na další kamarády 
nebo sourozence, kteří k nám do Klubíku nechodí.
Další informace: Petra Tichá, 604 183 474, ticha@helceletka.cz  

Velikonoční jarmark
Termín sobota 4. 4. 2020, čas 15:00 až 18:00
Přijďte se spolu s Frikulínem jarně naladit.
Těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti, pečení 
velikonočních jidášků, zdobení vajíček, jarní občerstvení pro 
děti i dospělé.  Za hezkého počasí bude otevřená zahrada. 
Další informace: Zuzana Tušková, 721 079 626,  
tuskova@helceletka.cz

Velikonoční dílna Zelený čtvrtek
Termín čtvrtek 9. 4. 2020, čas 10:00 až 12:00
Vyrobíme si netradiční velikonoční dekorace, použijeme 
skořápky a vyfouklá vajíčka a děti si vyrobí veselá kuřátka. 
Ozdobíme si zelené osení. Společně se naladíme na nadcházející 
velikonoční svátky. Těšit se na vás bude Ivča. 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Letní prázdniny a tábory
Od 3. 2. 2020 máte možnost vybírat z široké nabídky táborů 
přímo u nás ve Frikulínu, ale i v jiných pobočkách: 
http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/ddmhelceletova/
is/tabory.
Ponoříte se s námi do výtvarného tvoření, zasportujete si, 
zajdete na výpravu do zoo nebo si s námi zavaříte ty nejlepší 
dobroty na světě? Nabídka je letos opravdu široká, vybírejte 
v sekci „Tábory“. Těší se na vás celý tým Frikulínu. 
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

DDM Helceletka
Pobočka FRIKuLíN
Gromešova 1 – Kubova vila
frikulin@helceletka.cz | www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová, tel. 775 174 463

Na velikonoční prázdniny máme pro děti připraveny tradiční akci: 

VELIKONOČNí BARVENí VAJEC A JARNí DEKORACE
čtvrtek 9. 4. 2020, 9.00 – 12.30 hod.
Zdobení vajíček různými technikami - tradiční voskem i moderní  
kombinací materiálů.
Výroba jarních dekorací – pro školní děti: 9.00-12.30 hod.
Pro nejmenší s doprovodem máme nachystáno mini jarní tvoření  
v čase 10.00-11.00 hod.
S sebou: přezůvky, svačinu, 6-10 ks vajec natvrdo v obalu.
Cena: 200 Kč celé dopoledne,
 100 Kč miniakce pro nejmenší od 10.00 do 11.00 hod.

Těší se na Vás lektorky Jana Podzemná a Jana Tichotová.

Přihlašování on-line na www.
Více informací: www.helceletka.cz/domino

DDM Helceletka
Pobočka DOMINO
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
domino@helceletka.cz, www.helceletka.cz/domino
Informace Mgr. Jana Podzemná, tel.: 725 803 059 

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Soukromá základní umělecká škola 
universum, s. r. o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno, tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz, www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKý VEČEr 
11. března a 24. března v 18.00 v sále školy

II. celobrněnský kytarový koncert 
19. března v 18.00 v sále školy 

Akce ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v březnu 2020:

3. 3. v 18.00, Koncertní sál školy
Žákovský koncert

4. 3. v 18.00, Koncertní sál školy
Oborový koncert pěveckého oddělení

17. 3. v 18.00, Koncertní sál školy
Klavírní koncert

18. 3. v 09.00, Koncertní sál školy
Celobrněnský pěvecký koncert

23. 3. v 19.00, Koncertní sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů

24. 3. 18.00, Koncertní sál školy
Koncert učitelů

30. 3.v 18.00, Koncertní sál školy
Žákovský koncert

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka školy

Základní umělecká škola  
Vítězslavy Kaprálové Brno, 

příspěvková organizace
Palackého tř. 70, Brno–Královo Pole

hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor
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Sportovní program na BŘEZEN:
Městský areál – Vodova 
Basketbal – ŽBL, nadstavba A1 
4. 3. KP Brno : Slavia Praha 17:30 hod.
11. 3. KP Brno : Hradec Králové 17:30 hod. 
(nová hala)

Volejbal – extraliga žen 
7. 3. VK KP Brno : Ostrava 14:30 hod. 
(nová hala)

Házená – extraliga mužů 
7. 3. SK KP Brno : Dukla Praha 18:00 hod. 
(stará hala)

Futsal – 1. liga mužů 
5. 3. HELAS Brno : Plzeň 19:30 hod. 
27. 3. HELAS Brno : Liberec 20:00 hod. 
(nová hala)

Městský fotbalový stadion – Srbská
Fotbal – 2. liga mužů 
8. 3. Zbrojovka Brno : Sokolov 17:00 hod. 
20. 3. Zbrojovka Brno : Dukla Praha 18:00 hod.

Termínovou listinu na měsíc DUBEN zasílejte nejpozději  
do 15. 3. na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn,  
člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu

KaM VYraZIT Za SPOrTEM?

Snad se moc nemýlím v  tom, že 
většina z nás si dělá čas od času jakousi 
„inventuru“ osobního, rodinného 
i  společenského života. V  uplynulém 
roce jsme měli takto možnost z  různých 
hledisek hodnotit posledních 30 
let vývoje v  naší vlasti. Mám za  to, 
že žádnému občanskému spolku 
nepřísluší hodnocení mezinárodních, 

vnitropolitických a  hospodářských záležitostí. Pro naše sokolské hnutí 
byl rok 2019 velice významný. Poprvé jsme slavili 8. října Památný den 
sokolstva jako významný den ČR, a to s praporem věnovaným sokolům 
prezidentem republiky, starostka Sokola (České obce sokolské) obdržela 
státní vyznamenání Medaili I. stupně za zásluhy o stát v oblasti výchovy 
a  21. srpen byl uzákoněn jako Den památky obětí invaze v  roce 1968 
a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Všechna uvedená ocenění 
přijímají sokolové ve své vlasti i na celém světě s úctou a pokorou, neboť 
jsou hrdí na sokolskou minulost, která je zavazuje býti každým dnem pro 
všechny ostatní vzorem mravního chování. 

Čeho si však musíme všímat, je úroveň a morální stav naší společnosti. 
Sametová revoluce v  závěru roku 1989 nám přinesla opět svobodu 
a demokracii, které jsou však velice křehkými hodnotami. Je skutečností, 
že étos (soubor principů a ideálních hodnot svobodného odpovědného 
mravního jednání) tehdejších událostí nás již dávno opustil. To však 
neznamená, že si uvedené principy a  hodnoty nemusíme opakovaně 
a neustále připomínat. Jednejme čestně dle pravidel fair play. Nikdo nám 
nezakazuje mít svůj vlastní názor. Navzájem si naslouchejme, buďme 
vstřícní a  pozorní k  opačným názorům jiných. Svoboda každého z  nás 
končí právě tam, kde začíná svoboda toho druhého. Dodržujme mezi 
sebou, byť jsme přirozeně každý jiný, vzájemnou úctu, respekt a toleranci. 
Pěstujme v  sobě slušnost, porozumění a  pokoru jako základ dobrých 
sousedských vztahů.  Buďme k  sobě laskaví, empatičtí a  navzájem co 
nejvíce pozitivní. Posilujme a rozvíjejme společné kladné stránky (určitě 
máme více společného, než si sami myslíme). Pamatujme si, že každý, i ten 
nejmenší úspěch přímo závisí na  lidech a  jejich vzájemné komunikaci. 
Mějme rozdílné názory, tyto však spolu projednávejme a  na  základě 
argumentů hledejme společně ta nejlepší řešení. 

Jiří Růžička

MaLÉ OHLÉDNUTÍ a ZaMYŠLENÍ

Jste v  důchodu a  přemýšlíte, jak smyslu-
plně vyplnit svůj čas? Jste tu rádi pro druhé 
a máte chuť pomáhat? Staňte se dobrovolní-
kem v domově pro seniory a věnujte hodinu 
týdně těm, kteří se cítí osamělí.

K  dobrovolnictví s  DC Adra Brno nepo-
třebujete žádné speciální dovednosti. Stačí,  
pokud si rádi povídáte, hrajete stolní hry, cho-
díte na  procházky, společně čtete nebo třeba 
prohlížíte fotografie. Se vším ostatním vám rádi 
pomůžeme. V současnosti v Brně spolupracu-

jeme s bezmála dvaceti staršími dobrovolníky, 
a  moc rádi mezi sebou přivítáme další. „Sám 
jsem senior, a  tak mám čas. Rád pomáhám 
a  poznávám životní příběhy,” vysvětluje jeden 
z našich dobrovolníků, 75letý Miroslav. „Věřím, 
že i  já budu stárnout s  laskavými lidmi okolo 
sebe. Mezi seniory, kteří mají více jak 90 let, 
jsem ještě ale mladík,” dodává s  úsměvem. 
Smysl v  dobrovolnictví vidí i  63letá Andělka. 
„Nemám vnoučata, chci být užitečná,” říká. 
Dobrovolníci darují druhým svůj čas, zároveň 

ale z každé návštěvy sami odcházejí obohace-
ní. A  jak se stát dobrovolníkem? První krok je 
jednoduchý, stačí se ozvat na adrabrno@adra.
cz nebo telefonní číslo 733  598  494. Nejprve 
vám nabídneme schůzku, abychom zjistili, zda 
můžeme naplnit vaše očekávání. Následně vás 
pozveme na  školení, pojistíme a  pomůžeme 
s dokumentací. Na první návštěvu domova vás 
rádi doprovodíme, a i nadále vám budeme na-
blízku.

Těšíme se na  vše, co nás na  společné ces-
tě dobrovolnictvím čeká. Jsme tu s  vámi pro  
druhé.

Adra Brno

Hledáme seniory s chutí pomáhat



12 Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno- 
Řečkovice a  Mokrá Hora, 621  00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541  421  712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o.,  
www.gill.cz. Redakce  si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě 
na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 16. 3. 2020. Zdarma. 

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vás zve na

 1. 5. 2020 	Majáles
 16. 5. 2020 	Orelský folklórní festival
 23. 5. 2020 	Full of life
 29. 5. 2020 	Dětský den
 5.-6. 6. 2020 	Řečkovický festival  
   minipivovarů  
 12. 6. 2020 	Řečkovický GREGORYFEST
 13. 6. 2020 	Brněnská Country fontána  
   Řečkovice 2020
 23. 7. 2020 	CASTLE TOUR Brno
 7.-9. 8. 2020 	Vavřinecké hody 2020
 29. 8. 2020 	Letní noc
 12. 9. 2020 	BRNĚNSKÝSTOOCK
27. 11. 2020 	Čerti z Lipůvky


