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Velká zasedací místnost na  naší radnici se ve  středu 18. září 
zaplnila diskutujícími občany. Tématem byla budoucnost 
nákupního centra Vysočina, o jehož složité minulosti se v našem 
zpravodaji rozepisujeme pravidelně. Z  pozice vedení městské 
části jsme na  rozpravu pozvali kromě veřejnosti také nezávislé 
odborníky. Své odborné pohledy tak prezentovali projektant či 
zástupce Kanceláře architekta města Brna.

Základním smyslem veřejné prezentace a  následné debaty 
bylo shrnout dosavadní vývoj a  nastínit možné varianty řešení 
stěžejního obchodního prostoru městské části. Jak je patrné 
z přiložené mapky, zobrazující vlastnické vztahy, role moderátora 
diskuze k  tomuto tématu nikdy nebude jednoduchým 
úkolem. Jaké tedy byly nejzásadnější výstupy a  novinky ze 
středeční veřejné debaty?

Soukromý vlastník budovy, v  níž se nachází například Billa, 
drogerie Teta nebo restaurace Favorit, přislíbil dát už v  příštím 
roce objektu nový kabát v podobě zateplení obvodového pláště. 
Nová fasáda tak přispěje ke  zlepšení vizuální stránky této části 
střediska. Městská část opraví zpevněné plochy a  do  plánu 
Technických sítí Brno na  rok 2020 se nám podařilo prosadit 
vybudování velice potřebného veřejného osvětlení. Co se 
týče „spodní“ budovy (nejblíže k  poště), už i  oficiálně se jejím 
vlastníkem stala společnost Lidl Česká republika, v. o. s. S jejími 
představiteli jsem se osobně sešel a  domluvil na  pravidelném 
kontaktu. Navzájem se budeme informovat o  všech dalších 
krocích a novinkách, které se střediska týkají. 

Největším otazníkem v  debatě tak byla budoucí podoba 
centrální volné plochy, která se nachází v  prostoru mezi 
sokolovnou a dalšími budovami střediska. Jedná se o poměrně 
velký, de iure stavební pozemek ve  vlastnictví města. Tomu 
odpovídala pestrá škála nápadů. Setkali jsme se s  návrhem 
na  výstavbu víceúčelové haly, což je nápad ambiciózní nejen 
z  finančního hlediska. Objevily se také hlasy proti jakékoliv 
výstavbě, volající primárně po  zachování stávající podoby 
prostoru s  případným zvýrazněním funkce zeleně. Reakcí 
na zakonzervování stávajícího stavu byly naopak argumenty, že 
pouze travnatá louka by neměla být definitivním řešením pro 
živé a  atraktivní nákupní středisko. Za  zajímavou kompromisní 
variantu byla považována kombinace stávající zeleně se 
zpevněnými plochami a  dalšími výsadbami vhodných stromů, 
případně s doplněním nějakým vodním prvkem. 

Pokud si mohu dovolit zhodnotit středeční veřejnou diskuzi, 
vnímám ji velmi pozitivně. Nic nás neposune v myšlení dále než 
tříbení názorů kultivovanou formou. Těším se na  zaslání všech 
slibovaných podnětů od všech účastníků. Na základě získaných 
reakcí rozhodneme o  dalším postupu. Všichni máme stejný cíl, 
a to cítit se v areálu nákupního centra Vysočina co nejpříjemněji. 
Děkuji proto ještě jednou všem účastníkům za  jejich zájem 
o veřejné dění v naší čtvrti.

Marek Viskot 
Váš starosta

Slovo starosty

Majetkoprávní vztahy

Na řešeném území jsou poměrně složité majetkové vztahy. Většinu 
veřejných prostranství vlastní město, jednotlivé budovy však mají každá 
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Radnice vyzvala veřejnost k debatě o Vysočině  
za účasti odborníků
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Touto dobou pomalu spěje do finále Participativní rozpočet města 
Brna, stejně jako každý rok. Letos má naše městská část ve finále čtyři 
želízka v  ohni. O  podporu Brňanů budou usilovat projekty, které 
jsou situovány na  území naší městské části a  které byly shledány 
proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice. 
Navrhovatele všech projektů proto osobně přivítal starosta Marek 
Viskot, poděkoval jim za aktivní zájem o okolí jejich bydliště a vyjádřil 
všem záměrům maximální podporu. 

V první fázi veřejného hlasování si z proveditelných záměrů vedl 
nejlépe projekt „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, jehož cílem 
je přikrýt v  zimních měsících nevyužívanou sportovní část areálu 
ZŠ Novoměstská, a  umožnit tak využívání hřiště po  celý rok. Nová 
krytá hala by od listopadu do března nejen nabídla adekvátní zázemí 
mládeži z  místních sportovních klubů, ale navíc by výrazně ulevila 
školním tělocvičnám. To by se pozitivně projevilo v  rozvoji dalších 
volnočasových kroužků, kterým se kvůli nedostatku tělocvičen 
nedaří během zimy získat vhodné prostory. 

Dalším sportovním projektem je „Víceúčelové hřiště Boskovická“. 
Tento projekt by měl zlepšit stav asfaltové sportovní plochy 
za  bytovými domy v  Boskovické ulici. Tato plocha by se přeměnila 
ve sportovní prostor pokrytý tartanem. Díky vylepšenému povrchu 
by tak v naší čtvrti vyrostlo další moderní hřiště odpovídající dnešním 
standardům, méně hlukem rušící blízké okolí. 

Záměrem z  jiného soudku je projekt „Bílé střechy chladí Brno: 
pilotní projekt“, který má za  cíl předělat střechy na  bílé, a  to 
na  budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a  MŠ Měřičkova. 
Podle autorů projektu se tak nejen prodlouží jejich životnost, ale také 
sníží teplota, kterou absorbují. 

Poslední ze čtyř proveditelných projektů je symbolicky nazvaný 
„Řečkovicemi s  Járou Cimrmanem“. Jedná se o vybudování naučné 
stezky po  stopách Járy Cimrmana v  Brně-Řečkovicích, která by 
spojovala ulici Járy Cimrmana se stejnojmennou studánkou 
v rekreační oblasti Zamilovaný hájek. 

Na  závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze 
hlasování bude probíhat v  listopadu. Pro ty, kteří nemají možnost 
hlasovat elektronicky, nabízíme možnost provést svoje hlasování 
v participativním rozpočtu po domluvě na sekretariátu ÚMČ u paní 
Dity Hofbauerové.

Filip Hrůza, místostarosta

Dopravní omezení na Palackého náměstí
V nejbližších dnech začne tolik očekávaná a zároveň potřebná 

rekonstrukce komunikace na Palackého náměstí, od které si všich-
ni slibujeme především větší bezpečnost v celém prostoru a větší 
komfort pro chodce, občany využívající MHD a nakonec i řidiče, 
pro které se celý úsek zpřehlední. Tato stavba ovšem přinese pro 
nás všechny jistá omezení, a to nejen pro řidiče, ale i pro chodce a 
občany využívající obě zastávky MHD. Rekonstrukce začne v nej-
bližších dnech a bude provedena v co možná nejkratším termínu. 
V prostoru Palackého náměstí bude dopravním značením umož-
něn střídavý provoz, nejprve tak bude provedena stavba v jednom 
směru, a poté v opačném, doprava bude řízena semafory. Přesto 
bude vyznačena objízdná trasa, zejména pro místní, po ulici Marie 

Hübnerové. Pro řidiče, kteří přes inkriminovaný úsek pouze projíž-
dí, bude vyznačena objížďka přes ulice Terezy Novákové, Žilkova 
a Maříkova. Dovolte, abych Vás všechny, zejména řidiče, poprosil 
o jistou dávku trpělivosti a ohleduplnosti v uvedených lokalitách, 
včetně objízdných tras. Občanům bydlícím v trasách objížděk se 
omlouváme za dočasně zvýšený provoz. Odměnou nám všem 
bude bezpečné a moderní řešení dopravy na Palackého náměstí, 
na které navíc vhodně naváže plánovaná rekonstrukce přilehlého 
parku. Děkujeme Vám za pochopení.

Mgr. René Černý, místostarosta
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Participativní rozpočet města Brna:  
Podpořme v listopadu projekty z naší městské části
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Na své 11. schůzi 28. srpna 2019 rada městské části:
■ souhlasila s  realizací projektů „Řečkovicemi s  Járou Cimrmanem“, 

Víceúčelové hřiště Boskovická“, „Bílé střechy chladí Brno: pilotní 
projekt“, „Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích“, předložených 
v  rámci participativního rozpočtu města Brna – Dáme na  Vás, 
a  současně se správou projektů po  uplynutí tříleté doby 
udržitelnosti,

■ schválila smlouvu o  vzájemné propagaci s  KOMETOU GROUP, 
a. s., Křídlovická 34, 603  00 Brno, jejímž předmětem je zajištění 
vzájemné propagace a  reklamy obou smluvních stran v  sezóně 
2019/2020 v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“,

■ schválila nájemní smlouvu s  Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-
Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor, 
šatny a sociálního zařízení v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 
v Brně-Řečkovicích, 

■ schválila smlouvu o  dílo s  panem Jiřím Spilkou, Ondrouškova 
4, 635  00 Brno, na  plnění zakázky malého rozsahu „Oprava 
klempířských prvků střechy v  bytovém domě Sibiřská 64, Brno-
Řečkovice“ a současně pověřila starostu městské části Mgr. Bc. M. 
Viskota podpisem uvedené smlouvy,  

■ schválila záměr pronajmout část nebytového prostoru o  výměře 
103 m2 v budově bývalé kotelny, Měřičkova 46.

Na svém VI. zasedání 19. září 2019 zastupitelstvo městské části:
■ vzalo na  vědomí plnění příjmů a  čerpání výdajů městské části  

k 31. 7. 2019, 
■ vzalo na  vědomí mezitímní účetní závěrku městské části Brno- 

Řečkovice a Mokrá Hora sestavenou k 30. 6. 2019, 
■ schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-

Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021-2025,
■ projednalo prodej a směnu pozemků, 
■ vzalo na  vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE,  

o  bezpečnostní situaci v  městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

■ navrhlo ponechat podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů beze změn, tedy tak, že povoleno bude ve  středu,  
v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin,

■ souhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, 
o pravidlech pro pohyb psů,

■ nenavrhlo žádný další prostor, na kterém je povolen volný pohyb 
psů bez náhubku a  vodítka, navrhlo tyto další prostory, na  které 
je vstup se psy zakázán: dětské hřiště Boskovická 7-9 (plocha 
ohraničená z jedné strany chodníkem vedoucím za bytovými domy  
Boskovická 5-7 a z druhé strany plotem oddělujícím plochy veřejné 
zeleně od soukromých zahrad), 

■ dětské hřiště Družstevní 7–11 (zpevněné plochy v  okruhu dvou 
metrů od herních a cvičebních prvků),

■ sportovní hřiště pro míčové hry Horácké náměstí (herní plocha 
ohraničená obrubníky),

■ navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu 
na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší 
nebo žádnou, tyto akce:
– Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v  noci z  pátku  

5. 6. 2020 na sobotu 6. 6. 2020 a ze soboty 6. 6. 2020 na neděli  
7. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h.,

– Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v  noci z  pátku  
12. 6. 2020 na sobotu 13. 6. 2020 doba nočního klidu vymezuje  
od 1:00 do 6:00 h.,

– Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v  noci ze 
soboty 13. 6. 2020 na  neděli 14. 6. 2020 doba nočního klidu 
vymezuje od 23:30 do 6:00 h.,

– Vavřinecké hody, při kterých se v  noci ze soboty 8. 8. 2020 
na  neděli 9. 8. 2020 doba nočního klidu vymezuje od  2:00 
do 6:00 h.,

– Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze 
soboty 29. 8. 2020 na  neděli 30. 8. 2020 doba nočního klidu  
vymezuje od 2:00 do 6:00 h.,

– BRNĚNSKÝSTOOCK, při kterém se v  noci ze soboty 12. 9. 2020 
na  neděli 13. 9. 2020 doba nočního klidu vymezuje od  0:00 
do 6:00 h.,

■ navrhuje jako veřejná prostranství, na kterých je zakázáno požívání 
alkoholických nápojů, ponechat tato místa: konečnou tramvaje 
č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, Družstevní 
a Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i vnější plochu areálu Vysočina 
(vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie 
Hübnerové a  Měřičkovou) a  park na  Novém náměstí a  současně 
navrhuje ponechat Vavřinecké hody jako akci, při jejímž konání 
se zákaz požívání alkoholu nevztahuje na  uvedená veřejná 
prostranství.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části

Dáme na vás – podzim ve znamení 
participativního rozpočtu

Zhruba šest desítek nápadů Brňanů se dostalo až do finále 
letošního participativního rozpočtu, na  který bylo pro 
letošní rok vyčleněno 35 miliónů korun. Městská část Brno-
Řečkovice má mezi finálovými projekty hned čtyři - Novou 
krytou sportovní halu v  Řečkovicích, Víceúčelové hřiště 
Boskovická, Řečkovicemi s  Járou Cimrmanem a  Bílé střechy 
chladí Brno: pilotní projekt. O tom, jak bude částka konkrétně 
využita, rozhodnou opět sami Brňané. Seznámit se s projekty 
můžete ještě před začátkem listopadového hlasování. Panely 
s  popisem projektů potkáte od  18. 10. do  9. 11. na  nám. 
Svobody, následně od 10. 11. až do 30. 11. na Malinovského 
náměstí. Diskutovat s autory nápadů a pomoci svým favoritům 
k lepší pozici v hlasovací galerii můžete na Medailovém setkání 
ve čtvrtek 31. října v 18.00 na Úřadě městské části Brno-střed 
(Dominikánská 2). Více informací na  www.damenavas.cz. 
Samotné hlasování o  vítězných projektech letošního třetího 
ročníku bude probíhat od 1. do 29. 11. 2019. 

Dáme na vás!
Kancelář participace 

Uvolnění bytu po neplatiči
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují 
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po před-
chozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:
Údaje o bytu – Novoměstská 7, byt č. 8, 3. nadzemní podlaží,  
velikost 1 + 1, celková plocha 34,65 m2 (kuchyň 8,8 m2, pokoj 15,9 m2, 
předsíň 3,2 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,0 m2, balkon 2,2 m2,  
sklepní kóje 1,65 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 193.909,- Kč
– příslušenství dluhu ke 30. 9. 2019 17.392,- Kč
Termín pro podání žádosti: do 15. 11. 2019
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení 
alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhrazení 
větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho části), bude při 
hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána 
na  příslušném formuláři, který je k  dispozici na  bytovém odboru 
ÚMČ nebo ke  stažení na  internetové adrese www.reckovice.cz 
v rubrice „Aktuality“. Na základě uhrazení dluhu dojde k postoupení 
pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele 
a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči. 
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého 
nám. 11, tel. 541 421 719. 

Ing. Ivan Melichar 
vedoucí bytového odboru  
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Zákon sněhové koule
Vážení a milí literární gurmáni,
nechceme Vás strašit tím, že nebude žádné babí léto, žádný zlatavý 
podzim a  přeskočíme rovnou do  zimy, to vůbec ne. Název našeho 
článku je pouhým příměrem, který vystihuje naši práci. Postupně za-
čínáme rozvíjet naše aktivity, další akce a kontakty s místními občany 
a spolky se na sebe nabalují jako právě ta sněhová koule.

Jak jste si jistě všimli, v knihovně je po pouhé minimální úpravě 
více místa, takže když nám přijde e-mail s nabídkou kytarového kon-
certu, velmi rádi tuto nabídku přijmeme. Ondřej Pavlíček je místní 
mladý muž, který vystudoval JAMU, koncertuje a vyučuje hře na kla-
sickou kytaru. V pátek 25. 10. v 18 hodin si budete moci poslechnout 
jeho sólový recitál s repertoárem těchto hudebních skladatelů: Vival-
di, Bach, Weiss, Dowland, Granados, Albeniz, Myers, Brouwer a další.

V  září jsme maminkám s  nejmenšími dětmi představily projekt 
BOOKSTART a v říjnu pokračujeme další akcí, kterou chceme podpo-
řit čtení u našich nejmenších. Druhé setkání s BOOKSTARTEM bude 
věnováno pěkné pohádce a  naší Lekotéce, můžete si prohlédnout 
a  zapůjčit hračky a  pomůcky pro rozvoj dětského myšlení i  jemné 
motoriky. Sejdeme se ve čtvrtek 31. 10. mezi 16. a 17. hodinou.

Rády bychom daly prostor i dětským oddílům a kroužkům z naší 
městské části, aby v knihovně vystavily ukázky své činnosti. Jako prv-
ní se přihlásil brontosauří dětský oddíl Vlčí stopa, který letos slaví 45 
let činnosti. Právě tomuto oddílu, kterým za ta léta prošly desítky dětí, 
bude věnována výstava z jeho bohaté historie i současnosti. Výstavu 
můžete zhlédnout od 3. 10. do 29. 10. v naší otevírací době.

Děti školou povinné jsou již zvyklé na  naše pravidelné měsíční 
soutěže. Ta říjnová je spjata se soutěží Jižní Morava čte. Tématem již 
4. ročníku je Tajemství knihovny, a to i nás zajímá. Jaká tajemství ukrý-
vá tvoje knihovna? Děti mohou namalovat obrázek, napsat básničku 
či jiný text. Další formy, rozdělení kategorií i další podrobné pokyny 
naleznete na www.jiznimoravacte.cz. 

Ještě připomínáme rodičům prvňáčků, že i  po  celý říjen mohou 
přijít zaregistrovat zdarma svoje děti v rámci každoroční akce Poprvé 
do školy – Poprvé do knihovny. V Týdnu knihoven, tj. od 30. 9. do 4. 
10., se registrace zdarma týká nejen prvňáčků, ale i všech dětí a mlá-
deže do 18 let.

Toto je výčet říjnových aktivit, které jsou pevně dané, ale těšit se 
můžete i  na  nějaké to překvapení, zase budeme některý den před 
knihovnou točit Kolem štěstí o  krásné nové knížky, tak snad Vám 
štěstí bude přát. Do budoucna počítáme i s cyklem besed na téma 
Historky z  brněnské historie, s  cestovatelskými besedami, v  březnu 
vyhlásíme soutěž v luštění křížovek na rychlost Měsíc křížovek, bude-
me Vám číst i ve venkovním prostoru na neobvyklých místech. No, je 
toho hodně, co jsme si pro Vás vymyslely. Ti z Vás, kteří mají Facebook, 
nás mohou sledovat na facebookové stránce Řečkovic.

Abychom při všech informacích nezapomněly na oblíbené knižní 
tipy, i zde se najde paralela o pokračování či překonávání minulých 
vzorů. Příkladem jsou knihy Ondřeje Neffa, který úžasným způso-
bem převyprávěl několik titulů Julese Verna. Přečetly jsme všechny, 
a vážně to stojí za to. U nás si mohou děti půjčit Dva roky prázdnin, 
Nového hraběte Monte Christo a Patnáctiletého kapitána. O další 
návaznost ve svých románech pro děti usiluje Philip Pullman. První 
díl trilogie Kniha prachu je již k mání, a netrpělivě očekáváme dal-
ší dva díly. Celek bude dějem předcházet jeho starší úspěšné trilogii 
Jeho temné esence.

U  mladších dětí a  dospělých se vrátíme k  názvu článku, vždyť 
hraní se slovy je tak zábavné. Úplným mrňátkům dejme do  ruček 
leporelo O Snížkovi. Jsou to krásné veršíčky a obrázky se zimní té-
matikou - a večer před spaním jim můžete číst z pohádkové knížky 
Tappi a první sníh. Je to první kniha ze série Tappi Marcina Mortky 
s krásnými obrázky Marty Kurczewské, která vypráví příhody dobro-
srdečného Vikinga Tappiho, soba Chichotka a jejich kamarádů.

I pro dospělé máme pár sněžných tipů. Pod jemnými názvy se mo-
hou skrývat dramata i tragédie. Modrý sníh je román Piotra Bednar-
skiho o  úděsných vzpomínkách na  roky hrůzy v  sibiřském gulagu. 
Sníh padá na cedry autora Davida Gutersona zase vypráví o konci 
lásky mezi Američanem a Japonkou po útoku na Pearl Harbor. Sníh, 
oheň, vina a smrt od Gerharda Jagera je detektivní příběh z Tyrol-
ských Alp, děj nás zavede až do  19. století. A  kdo by řekl, že jedna 
z nejlepších detektivek spisovatele Petera Hoega s dějem v dalekém 
Grónsku bude mít poetický název Cit slečny Smilly pro sníh…

Tak toto jsou naše podzimní tipy laděné do zimy. Kdo ví, třeba si 
před Vánocemi budeme povídat o létě. Už teď se na to těším. Na vi-
děnou u nás v knihovně a mějte se krásně.

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

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

 

: 

 

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
15. října a 23. října v 18.00 hodin v sále školy

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, p. o. 

HleDá PraCOVNíKa Na POzICI
referent majetkové správy a spisový pracovník

na HPP na plný úvazek – NáSTUP IHNeD
Požadavky: ekonomické myšlení  /  ÚSO s maturitou  /   
čistý trestní rejstřík  /  zájem o práci a další vzdělávání

Kontakt: Jana Šrámková, j.sramkova@zshoracke.org, tel.: 739 091 519
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Placená inzerce

Někdy se nám úplně nelíbí, jak moc jsme zavaleni senzacechtivými 
zprávami, informacemi jak kdo, s kým, co atd, však to všichni známe. 
Ale protože se takovéto zprávy otiskovaly i před lety, tak asi už tehdy 
musely poutat zájem čtenářstva. Konkrétně mám na mysli novinový 
článek starý již 127 let. Dne 12. října 1892 vyšel v  brněnských 
německých novinách Tagesbote aus Mähren und Schleisen článek 
barvitě líčící poněkud vyostřené domácí neshody jedné rodiny. 
Nádeník Anton Piák z  Řečkovic se pokusil zastřelit svoji manželku 
Marii, která žila v  Mokré Hoře. Dnes se o  tom můžeme dočíst 
i na stránkách Encyklopedie města Brna. Tak tedy z dobového tisku: 

“Manželé žili odděleně asi tři roky, manželka Marie se odmítala 
k  manželovi vrátit. Ten ji stále pronásledoval životu nebezpečnými 
výhružkami, nakonec se rozhodl ji usmrtit. Koupil si střelnou zbraň 
(Gewehr) a  náboje a  v  úterý 11. října se odebral k  domu manželky 
a  skrze okno na  ni vystřelil. Naštěstí projektily minuly svůj cíl, 
poškodily horní okraj postele, kde žena spala, a  zaryly se do  zdi. 
Po  činu Piák utekl a  zbraň zahodil do  rybníka. Byl zadržen četníky 
z Králova Pole (von Gendarmerie-Posten-Commando in Königsfeld) 
pro zločin úkladného pokusu vraždy manželky a ve středu 12. října 
1892 dopraven k Zemskému soudu v Brně.”

Tolik tedy k téměř 130 let starém záznamu jednoho nevydařeného 
manželství.

Mgr. Dana Malíková 

V říjnu v Galerii Na radnici přivítáme malíře Davida Šmerdu, který 
se věnuje malbě olejovými barvami na  černý samet svojí vlastní 
originální  technikou.

David Šmerda je původním povoláním kovoobráběč, ale 
jeho velkým zájmem je astronomie – hlavně pozorování oblohy 
dalekohledem (galaxie, komety, planety).

Fascinuje ho jasná záře hvězd z hlubin temnoty a snaží se vesmír 
zobrazit malbou. Jeho cílem je co nejvěrněji zachytit malbou subjek-
tivní dojem při pozorování vesmíru. Černá sametová látka vhodně 
imituje temnotu vesmíru, barvy se na samet sice špatně nanáší, ale 
výsledek opravdu stojí za tu trpělivost.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 11. října 2019  
v 17 hodin a potrvá do neděle 20. října 2019. 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

Krátce z historie... 
otec byl toho večera poněkud neklidný...

David Šmerda:
Klenoty vesmíru

Jste pracovně:vytíženi:nebo:z:jiného:
důvodu nemůžete:zajistit:údržbu:
vašeho:hrobuK:Obraťte se na nás@

Rádi:vám:pomůžeme:a:zajistímeL
•jMytíjčijtlakovéjčištěníjpomníku
•jPletíjajodstraněníjnečistot
•jPřípravujajpoloženíjkvětinovéjvýzdoby

0ále:umožňujeme:také:zakoupení:drtí:
či:zapůjčení nářadí:pro:údržbu:hrobů@

vícejinformacíjna:
www@hrbitovybrno@czVsluzby
telefonL:ÁIM:B,B:ENB
infoÚhrbitovybrno@cz
Vídeňská:PN7:Hrno

MIMOŘÁ0NÁ:H8ZPLÍTNÁ
MINIHUSOVÁ:LINKÍ:
NÍ:ÚSTŘ80NÍM:HŘHITOVĚ
 

Od:úterý:BP@:,9@:do:neděle:M@:,,@:B9,P
v:provozu:denně:v:době:od:PL99:do:,ZL99@

Vozyjzastavujíjnajznameníjkdekolivjpojtrase.

SPRÁVA 
HŘBITOVŮ 
MĚSTA BRNASHMB� �j

ZáštituLnadLdopravouLproLsenioryLpřevzalL1.LnáměstekLprimátorkyLstatutárníhoLměstaLBrnaLMgr.LPetrLHladík.

Jihlavská

Lány

Vídeňská

centrum

Modřice

ÚstředníLhřbitovL②⑤
�
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Zatímco během letních prázdnin žáci odpočívali, naše škola 
nezůstala uzavřena. Probíhaly zde totiž úpravy školní zahrady, 
která bude následně využívána jako přírodní učebna ke  školnímu 
i  mimoškolnímu vzdělávání. Žáci tak budou mít možnost učit se 
na čerstvém vzduchu.

Také dopravní hřiště se v letošním roce dočkalo rekonstrukce. Toto 
hřiště využívá pro výuku dopravní výchovy nejen naše škola, ale je 
také k dispozici ostatním brněnským školám. V letních měsících byla 
zahájena i  výstavba bezbariérového přístupu na  toalety a  výtahu 
pro naše tělesně postižené žáky. Vše probíhá v  součinnosti s  naší 
městskou částí.

Věříme, že tyto změny budou přínosem pro nás všechny a povedou 
k tomu, že se ve školním prostředí budeme cítit zase o něco lépe.

Mgr. Roman Růžička

Ve  městě Brně se opět posílily aktivity zaměřené na  dopravní 
vzdělanost dětí a  mládeže. Vzájemnou spoluprací základní školy 
Horácké náměstí a  městské části Brno-Řečkovice a  též díky 
všestrannému přičinění ze strany Odboru dopravy Magistrátu města 
Brna proběhla rekonstrukce nejstaršího městského dopravního 
hřiště. Toto hřiště, které se významnou měrou podílí na  praktické 
výuce mladých cyklistů v Brně, je v provozu již desítky let a za tuto 
dobu se na něm prostřídaly desítky tisíc dětí. 

Zub času si ale vybral svoji daň a koncem školního roku 2018/2019 
již bylo hřiště v  neúnosném stavu. Praskliny povrchu pozemních 
komunikací vlivem působení prostředí, mnohdy chybějící dopravní 
značení komunikací, které navzdory nedávnému přetření na starém 
povrchu snadno odpadávalo, byly jen některými z mnoha problémů 
vyvstávajících při užívání hřiště.

Město Brna proto připravilo v  období letních prázdnin 
komplexní rekonstrukci všech prvků tvořících areál dopravního 
hřiště – od  nového povrchu komunikací přes všechny křižovatky 
a  kruhový objezd, až po  dopravní značení a  světelnou signalizaci. 
Zrekonstruovány byly také elektrické rozvody světelné signalizace 
a  veřejné osvětlení v  areálu. Děti místní školy také od  města Brna 
dostaly zbrusu nový stůl na stolní tenis pro chvíle odpočinku.

Ve  čtvrtek 12. září proběhlo slavnostní otevření dopravního 
hřiště první výukou žáků základních škol za  přítomnosti radního 
statutárního města Brna pro oblast školství Jaroslava Suchého, 
starosty městské části Marka Viskota, zástupců Odboru dopravy 
Magistrátu města Brna a vedení ZŠ Horácké náměstí.

 V  současné době se praktické dopravní výchově dětí 
na řečkovickém hřišti věnuje Centrum AMAVET – Junior Brno. Výuka 
je díky finančnímu zajištění ze strany města Brna pro základní školy 
bezplatná a  pro přihlášení stačí kontaktovat pracovníky Centra 
AMAVET. Do budoucna se připravuje i režim fungování pro veřejnost 
na odpolední hodiny pracovního týdne a na víkendy.

Za Centrum AMAVET – Junior Brno Ing. Pavel Čížek

Řečkovičtí pionýři oslavili 35 let svého působení

V  sobotu 7. září u  klubovny 
na  Horáckém náměstí oslavil 
řečkovický pionýrský oddíl 10. PTO 
Severka své 35. výročí. Akce byla určena 
pro všechny členy, rodiče, vedoucí, 
bývalé vedoucí a přátele oddílu. I přes 
nepřízeň počasí a  celodenní déšť se 
akce zúčastnilo přes 80 účastníků.

Pro všechny byl připraven bohatý 
doprovodný program – v  prostorách 
klubovny si všichni mohli prohlédnout 
expozici o  historii oddílu, vyfotit si 
fotku ve fotokoutku a v hangáru před 
klubovnou se promítala videa z  akcí. 
Nechybělo ani krájení dortu, bylo 

také připraveno výborné občerstvení. A  jako upomínku si mohli 
návštěvníci oslavy odnést speciální nový oddílový půllitr.

Děkujeme všem za  podporu a  doufáme, že společně oslavíme 
i další významná výročí.

Anna Štěpánková, Pionýr Řečkovice

Také o prázdninách se toho na ZŠ  
Horácké náměstí událo mnoho

Slavnostní otevření dětského dopravního 
hřiště v areálu ZŠ Horácké náměstí

Základní škola
Brno, Horácké nám. 13

pořádá 16. 10. 2019

Den otevřených dveří 
na pracovištích

Horácké nám. 13 i Uprkova 1a

                 vždy od 8 do 12
hodin

Termíny dalších dnů
otevřených dveří

naleznete na webových
stránkách

 www.zshoracke.org
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V  letošním roce uplyne sto třicet let od  založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Řečkovicích.

První sbory dobrovolných hasičů začaly vznikat v našich zemích 
po  roce 1863. Jejich úkolem bylo nejen hašení požárů, ale také 
pomoc při povodních, živelních pohromách či dopravních nehodách. 
Hasičské sbory byly také významné z hlediska společenského života 
obce.

V Řečkovicích byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1889. 
V té době zde žilo ve 146 domech přes tisíc obyvatel. Mnohá stavení 
měla ještě doškovou střechu, a proto často docházelo k požárům.

Prvním předsedou řečkovického sboru dobrovolných hasičů 
byl zvolen sládek zdejšího pivovaru Vilém Košacký, náčelníkem Jan  
Krbeček a  jednatelem Fr. Tišnovský. Celkem měl sbor 24 činných  
a 37 přispívajících členů. Prvním majetkem byla čtyřkolová stříkačka 
a několik dílů hadic. Výzbroj se ale postupem času rozšiřovala. V roce 
1899 sbor zakoupil novou dvouproudovou stříkačku. Prostory pro 
uložení hasičských potřeb i  spolkovou místnost poskytl v  areálu 
zdejšího zámku tehdejší majitel panství Antonín Oskar Schindler, 
který se stal po smrti V. Košackého v roce 1892 předsedou. Zároveň 
zastával funkci starosty obce.

Řečkovičtí hasiči zasahovali nejen v Řečkovicích, ale i v okolních 
obcích, a při větších požárech i v Brně. Při častých cvičeních byli hasiči 
nabádáni, aby při akcích nepožívali alkohol a  nekouřili. V  červenci 
roku 1899 byla při bouřce od  blesku zapálena budova Pařízkova 
mlýna, která téměř do  základů vyhořela. Poněkud úsměvně proto 
působí záznam, kdy zapisovatel poukazuje na to, že jeden z hasičů 
si na  spáleništi u  mlýna zapálil cigaretu, což „obecenstvo velmi 
pobouřilo“. 

Nemalou zásluhou zdejších hasičů byl i  rozvoj společenského 
života obce. Již 1. ledna 1890 uspořádali v  pivovarském sále  
1. hasičský ples. Pořádaly se výlety, hrálo se divadlo a  byly 
organizovány tzv. „mladé hody“. Konaly se v srpnu kolem svátku sv. 
Vavřince, patrona zdejšího kostela. Dnes je známe jako Vavřinecké 
hody. „Staré hody“ pořádali hasiči v  říjnu při výročí posvěcení  
kostela. 

V roce 1920 koupil řečkovických zámek továrník Arnold Skutetzky, 
sběratel a  velký milovník umění, který v  zámku chtěl umístit svoji 
obrazovou galerii a  umělecké sbírky. Z  důvodu požadovaného 
zabezpečení objektu vypověděl v  roce 1926 hasičům smlouvu 
na využívání prostor v zámeckém areálu. Obec na postavení nového 
skladiště neměla peníze, proto bylo v dubnu 1927 založeno Družstvo 
pro postavení hasičského skladiště. Předsedou šestnáctičlenného 
družstva byl zvolen Jaroslav Pernica. Hlavním úkolem členů družstva 
bylo získávání členů a hlavně financí k vybudovaní skladiště. Během 
půl roku vzrostl počet členů z  46 na  203. Finanční prostředky byly 
získávány také dobrovolnými dary a  pořádáním kulturních akcí. 
Nejvhodnějším místem pro stavbu, která byla zadána staviteli 
Jaroslavu Černohlávkovi, byl pozemek u dnes již zrušeného rybníka 
na  návsi. Po  nezbytných úředních jednáních, kdy musel být mimo 
jiné odkoupen pozemek na stavbu od města Brna, se v červnu 1929 
započalo se stavbou. Cihly na  stavbu dodala medlánecká cihelna, 
cement se dovážel z cementárny v Maloměřicích a kámen na zpevnění 

hráze rybníka byl z  ivanovického lomu. Dopravu zajišťovali místní 
rolníci. Celkový náklad na stavbu včetně pozemku činil 82 485,78 Kčs.

K  slavnostnímu předání hasičského skladiště došlo 1. září 1929 
za velké účasti nejenom zdejších občanů. Hudební program zajistil 
pěvecký sbor Dělnické tělovýchovné jednoty v Řečkovicích a kapela 
Jindřicha Hladkého. Na památku byla založena v kůži vázaná pamětní 
kniha, kde se dochovaly podpisy účastníků této slavnostní akce. 

Není bez zajímavosti, že v přilehlé kanceláři hasičského skladiště 
v letech 1931–1933 sídlil obecní výbor, který musel v té době opustit 
místnost ve škole na Hapalově ulici. 

Historie Sboru dobrovolných hasičů v  Řečkovicích se uzavřela 
v  roce 1972, kdy byl sbor rozhodnutím rady ONV Brno V  zrušen, 
údajně pro nezájem. V té době zanikl také rybník na návsi. Budova 
hasičského skladiště pozbyla svého významu a  začala postupně 
chátrat. Proto bude v  nejbližší době v  rámci revitalizace parku 
na Palackého náměstí zbourána.

Údaje byly získány z  materiálů řečkovických hasičů, nalezených 
před léty v jedné z provozoven Sběrných surovin, a předány autorce 
článku. 

Ludmila Ulrichová

Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řečkovicích
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O holčičce, která se ještě nenarodila
Každý, kdo sleduje kulturní dění v Řečkovicích, jistě zaznamenal, 

že se ve  Sboru Páně Církve československé husitské konají nejen 
bohoslužby, ale i  koncerty, výstavy nebo divadelní představení. 
A kdo je opravdu pozorný, uvědomí si, že titulek tohoto článku četl již 
dříve. Ano, jedná se totiž o název divadelního představení původně 
určeného dětem (a  nejen jim) v  podání charismatického herce 
Víti Marčíka st., které jsme mohli vidět ve  Sboru Páně na  podzim 
v  roce 2017. Víťa Marčík st. ovšem není pouze herec. Je to živel 
s osobitým a nezaměnitelným hereckým projevem, který se ve svých 
hrách nebojí ani ožehavých témat a  který ve  svých divadelních 
představeních dokáže diváka doslova vtáhnout do děje (či ho rovnou 
zapojit). A je jedno, zda hraje v kamenném divadle, na náměstí nebo 
třeba v kostele. A je jedno, zda vystupuje pro nás v České republice 
nebo v dalekém Španělsku. 

Proč se ale po dvou letech k představení „O holčičce, která se ještě 
nenarodila“ vracíme? Tématem hry totiž není nic jiného než smrt. Milý 
čtenáři, znáš ten pocit z divadla, kdy tě herec natolik osloví a zasáhne, 
že ti až běhá mráz po  těle? Přesně tento pocit jsem měl u  tohoto 
představení. S  místní sestrou farářkou Šárkou Chytilovou jsme se 
okamžitě shodli, že se jedná o hru určenou také dospělým. Či jinak 
řečeno, čím je člověk starší, tím více k němu téma promlouvá. Proto 
jsme se rozhodli tento umělecký zážitek zprostředkovat i dospělým 
divákům. Ale teprve až letos se nám podařilo najít s Víťou Marčíkem 
volný termín...

Na webových stránkách Divadla Víti Marčíka se o hře dozvíme, že 
je určena pro ty, „kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání.“ 
V  jedné z mnoha recenzí se píše, že „Marčíkova pohádka o smrti je 
půvabná a křehká“. Já mohu dodat svůj pocit. Je plná něhy, intimity 
a lásky. Prostě toho, čeho se nám v dnešní době tak často nedostává. 
A  je taktéž plná poetiky. Že by smrt mohla být poetická…? Dnešní 
společnost vytěsnila smrt ze svého povědomí do nemocnic a ústavů 
sociální péče. Proč tomu tak je? Protože máme ze smrti strach. Ale 

tento náhled je ve  skutečnosti mylný. Smrt nemusí být koncem, 
nýbrž začátkem! I  takový okamžik může být naplněný niterností, 
pokojem a laskavostí. Milý čtenáři, nevěříš mi? Tak zkus navštívit toto 
představení…

Příběh „O  holčičce, která se ještě nenarodila“, který není nijak 
dlouhý, ale svojí výpovědí i  hereckým projevem o  to intenzivnější, 
budete moci zhlédnout ve Sboru Páně, Vážného 6, Brno–Řečkovice, 
v sobotu dne 12. 10. 2019 v 18:00 hod. 

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat buď telefonicky na tel. 
č. 776 032 149 nebo e-mailem na adrese vem@seznam.cz.

Vstupné je formou dobrovolného daru, jehož doporučená výše 
činí 100 Kč. Výtěžek z představení bude věnován na podporu projektu 
„Centrum křesťanské kultury“.

Podrobnosti k představení najdete na webu www.verbumetmusica.
com, kde naleznete i  fotogalerii z  tohoto představení, uvedeného 
ve Sboru Páně v roce 2017.

Vratislav Jan Marša, farář CČSH, spolek Verbum et musica

ŘEČKOViCKé POSVíCEní
Neděle 13. října 2019 

v 10.00 Mše v kostele sv. Vavřince

Program v orelském areálu na ulici medlánecká za gymnáziem:

od 14.00 Soutěže pro děti  |  Skákací hrad
 Rukodělné dílničky  |  Výstava k oslavám 110 let Orla

od 15.30 Hraje Cimbálová muzika Jánoch
 Během odpoledne vystoupí krojovaní

Srdečně zvou:
Orel jednota Brno Řečkovice ve spolupráci s farností

V areálu bude připraveno bohaté občerstvení, posezení u vína.
Přijďte si s celou rodinou zasoutěžit a strávit příjemné odpoledne.

Vstup zdarma.

Akce se koná za podpory MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Elegantní  bílé  labutě a  jejich roztomilá  mláďata na  rybníčcích 
v  Mokré  Hoře patřily k  oblíbené  atrakci během procházek  rodin 
s dětmi, turistů, cyklistů či náhodných návštěvníků.

Všichni jsme si zvykli na  to, že na  jaře přilétnou labutě, a  těšili 
se na  zrození  roztomilých labuťátek. Každý  z  nás dodržoval 
nepsaná pravidla slušného a „správného“ chování v souvislosti s těmi 
malými a bezbrannými tvorečky.

Přesto se našly i nepochopitelné výjimky. Bylo možné zahlédnout 
mladé  rodiče s  dítětem, kteří  z  legrace a  pro pobavení  posílali 
svého malého pejska, aby labuťátka pořádně  vystrašil. Museli 
přece svému potomkovi názorně ukázat, kdo je tady pánem 
tvorstva. Ani cílené  prohánění  kachen (které  již hraničí  s  týráním 
zvířat) nebylo ze stran různých pejskařů tak vzácné, jak by se zdálo. 
Jak každý  ví, pes je pouhým odrazem svého majitele. A  pokud 

u  psa zvítězí  přirozené  lovecké  pudy nad získaným výcvikem, je 
vždy zodpovědností  a  povinností  majitele zabránit nevhodnému 
chování psa.

Neumím si představit zděšení a šok rybáře, který během jednoho 
červencového víkendu procházel kolem rybníčku a na břehu nalezl 
mrtvá tělíčka drobných labuťátek s rozkousanými hlavičkami. V tuto 
dobu - brzy ráno - spí vodní ptáci na  souši a  jsou nejvíc zranitelní. 
Ve vodě by pravděpodobně staré labutě dokázaly mláďata ochránit.

Neznáme přímého svědka tragédie labutí rodiny. Jisté je snad jen 
to, že mladé zardousil pes, který na ně byl buď záměrně poslán, nebo 
kterého majitel neuhlídal. Nikdo se však nepřihlásil, nikdo příčinu 
smrti labuťátek neoznámil.

Jestli po  této traumatické  zkušenosti přilétnou na  rybník labutě 
i  příští  rok, to je ve  hvězdách. Život malým labuťátkům se už 
nedá vrátit. Rybníčky jsou opuštěné a dospělé labutě je možné vidět 
každou zvlášť na jiném z mokrohorských rybníčků.

Šokovalo vás to? Zaskočilo?   Ptáte se, jak je to možné? A  jestli 
můžete něco udělat?

Ano, můžete. Změnu či nápravu má v rukou každý z vás. 
Nebuďte  lhostejnými a  nevšímavými. Buďte vnímaví  a  ohle- 

duplní  ke  svému okolí.  Musíme chránit bezbranná  stvoření  před  
bezohlednými lidmi. Vždyť hodnotu nemá  jen to, co se dá  koupit 
a  vlastnit..., hodnotu má  i  ta krása, která  se „zadarmo“ nachází  ko-
lem nás a o kterou prostě musíme pečovat.  Ať se jedná o přírodu či 
o živé tvory. Nechceme přece, aby si naše děti musely obrázek labutě 
hledat na  internetu, protože ji nebudou znát z přírody kolem sebe. 
Majitelé  psů by neměli dopouštět, aby jeden živý  tvor zabíjel toho 
druhého, zvlášť, když se tomu dá zabránit.

Je smutné, když to krásné, co zde tak nějak přirozeně bylo, je 
pouhou nedbalostí,  anebo v  horším případě zlým  úmyslem náhle 
pryč.

D. Sedlmajerová

ZBYTEČnÁ SMRT LABUŤÁTEK aneb JSME SKUTEČnĚ TAK BEZOHLEDní?
aneb SOnDA DO SVĚDOMí

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů aj. tapetování, zednické práce, sádrokartony, podlahy.  
Platba hotově=Sleva 250 Kč!  
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777 019 667

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

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, Banskobystrická 34, Tel. 607 969 892

INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745

REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

PRODÁM pozemek pro stavbu RD v Nuzířově – Malhostovice. 
Pozemek 1731 m2, rovinatý, orient. na jih 18* 97 m je určen  
zástavbě. Cena: 2800 Kč/m2. Kontakt: 722 299 245

PRODÁM pánské trek. repas. elektrokolo Merida Cross, motor  
přední kolo, baterie zadní nosič, ovl. panel s LED kontrolkami. 
Cena: 8000 Kč/dohoda. Kontakt: 602 721 672

BROUŠENÍ OSTŘENÍ POD SLOVAŇÁKEM na ul. Husitská 14.  
Nabrousíme Vám nože, nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetězy,  
kotoučové pily-vše pro dům, dílnu i zahradu. Neváhejte a usnadněte 
si práci. Od pondělí do čtvrtka 9-18 jsme tu pro Vás.

MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151

ELEKTRIKÁŘ - pohotovost vč. sobot a svátků. Opravy, revize,  
hromosvody. Tel.: 608 850 834

HODINOVÝ MANŽEL. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou  
bytů a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

KADEŘNICKÉ služby do domu. Tel. 605 553 207, illy9@email.cz

Trafika v Medlánkách u vozovny DPmB PŘIJME PRODAVAČKU  
na výpomoc, nejlépe důchodkyni. 2-3 dny v týdnu.  
Praxe výhodou. Tel.: 608223345

MED lesní od včelaře dovezu až domů 170 Kč/kg. T: 728657361

HLEDÁM byt v Brně – stav nezáleží. Investice. Do 5mil.  
Tel: 604 126 970

Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748

KOUPÍM RD v Brně. T: 603 911 494

PRODÁM řadovou zděnou garáž na Kárníkové. T: 607112050

PLACEnÁ inZERCE
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Při našich toulkách přírodou Řečkovic jsme, mimo jiné, objevili 
i studánky, které se nacházejí v Zamilovaném hájku. Jsou to studánka 
V Habrovým žlebu a studánka Járy Cimrmana. 

Ani jedna studánka však nebyla v  dobrém stavu a  studánka 
V Habrovým žlebu byla před úplným zahrnutím zachráněna jen díky 
snaze několika místních nadšenců.  Tento stav nám, členům KČT Mo-
ravská Slavia Řečkovice a  dalším dobrovolníkům, nebyl lhostejný, 
a tak jsme se rozhodli studánky opravit a celoročně o ně pečovat.  Pro 
náš záměr jsme získali pochopení a podporu na Úřadu městské části 
Řečkovice a Mokrá Hora. Po krátkém pátrání se nám podařilo zjistit 
i  majitele polesí, v  kterém se studánky nalézají, a  obdržet souhlas 
i od něj. Nic nám již nebránilo pustit se do práce. 

Brigádu jsme si domluvili na 16. června a v tento den jsme se také 
v počtu jedenácti brigádníků sešli na kraji lesa v Zamilovaném hájku. 
Dvanáctá účastnice zůstala v  zázemí a  připravovala pro unavené 
pracovníky chutný oběd.  Již předem jsme měli nachystanou stříšku 
nad studánku, stylové směrové šipky, tabule a další potřebné prvky 
a materiál.  Studánku V Habrovým žlebu jsme museli doslova vykopat 
ze země, vyčistit od nánosů a vytvořit odtokovou stružku. Z kamenů 
jsme zhotovili opěrnou zídku a  navrch připevnili dřevěnou stříšku.  
K  přístupové cestě jsme umístili orientační směrovou dřevěnou 
šipku.  Bohužel za  současných podmínek je studánka bez vody. 
K druhé studánce – studánce Járy Cimrmana - jsme se museli nejdříve 
prosekat vzrostlou travou a  trním. Po  vyčištění přístupové cesty 
jsme studánku zbavili spadaného listí a  nečistot, vyčistili a  upravili 

odtok.  Tato studánka má vody dost, ta ale v  současné době není 
pitná. Následně jsme umístili dřevěnou tabuli s  názvem studánky 
a  také pařízek s  otiskem pozadí, který zde zanechal sám Cimrman.  
Na  rozcestí jsme ještě připevnili stylovou orientační šipku – a  měli 
jsme hotovo. Na  závěr jsme si pochutnali na  vynikajícím guláši, 
připraveném jednou naší členkou, a s pocitem dobře vykonané práce 
a příjemně plným bříškem jsme se rozešli do svých domovů.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným za jejich práci a rád bych 
pozval občany, aby při svých procházkách Zamilovaným hájkem 
navštívili i  námi opravené studánky. Studánka Járy Cimrmana by 
se i  v  budoucnosti mohla stát posledním zastavením na  Stezce 
Járy Cimrmana Řečkovicemi, navrhované v  rámci participativního 
rozpočtu „ Dáme na Vás“.  

MVDr. F. Pokorný, KČT Moravská Slavia Řečkovice

Klub turistů z Řečkovic opravil studánky v Zamilovaném hájku

Novinky v zájmových kroužcích na školní rok 2019/2020
■ V  dopoledních hodinách pro vás lektoři tradičně připravují kroužky pro nejmenší 
děti ve věku od 5 měsíců do 3 let v doprovodu rodičů. Děti zde navazují první kontakty 
s novými lidmi a vrstevníky, učí se komunikovat, zpívat a také hrát hry. Získávají i první 
zkušenosti s výtvarnou činností. Potkat se zde můžete s lektorkami Karin a Eliškou.
■ První odpolední aktivity začínají od 13:30 a děti mohou docházet do Frikulínu 
samostatně i v  doprovodu našeho lektora, který děti vyzvedává ze školy nebo školní 
družiny. Zde se pak děti mohou věnovat svým oblíbeným činnostem ve výtvarných, 
rukodělných, keramických, hudebních, jazykových a dalších kroužcích. Kroužek najdete 
pod názvem Klubovna s vyzvedáváním.
■ Tradičně už je připraven program v kroužcích Dívčí klub, Kreativní dílna, Škola vaření, 
Kuchtík, Dramatika, Keramika a Výtvarka. Nabídka je doplněna i o pohybové kroužky 
Mažoretky, Cvičíme pro radost anebo Sebeobranné karate Fuseka.
■ Na děti čekají některé novinky. Mezi ně patří kroužky Recykláček, Švadlenky, 
Modeláři, Mladý da Vinci, Točení na kruhu a Hlíňáček.
■ Také předškolní děti si u nás přijdou na své odpolední aktivity. Odpoledne mohou 
strávit v kroužcích Sportík, Zpívánky a hýbánky, Angličtina pro MŠ anebo Kreativ.
■ Pro dospělé nabízíme například kroužek Keramiky, kde mohou účastníci pracovat 
samostatně na vlastních návrzích nebo se budou s  pomocí lektora seznamovat 
s  keramickou hlínou a jejím zpracováním. Dalším kroužkem pro dospělé je cvičení 
Pilates, ve kterém se pod vedením zkušeného lektora uvolníte, protáhnete a zacvičíte 
si s cílem zpevnit své tělo.
■ Každoročně pro vás připravujeme výtvarné a společenské akce. Tou nejbližší akcí 
je divadelní představení Divadla Koráb s  názvem Perníková chaloupka. To odehrají 
divadelníci dopoledne v pátek 25. února 2019.
■ Na Frikulínu dále proběhnou akce Dýňová slavnost, Uspávání ježečků, před Vánocemi 
Vánoční jarmark s tvorbou adventních věnců.
■ Také na vás čekají Kreativní dílny, jejichž náplní budou podzimní dekorace, základy 
pletení a háčkování, tisky na textil, výroba šperků, práce s  Big shotem, betonové 
květináče, výroba kokedam, keramických ozdob a adventních svícnů. Informace ohledně 
těchto dílen najdete na stránkách Frikulínu, kde je již aktualizovaný program. 
■ Letní prázdniny a s nimi i letní příměstské tábory jsou už nenávratně za námi. Přesto 
už plánujeme pro děti tábor na podzimní prázdniny Podzimky na Frikulínu, který bude 
plný her, výletů a hlavně zábavy. 

Činnost kroužků začíná v pondělí 23. září 2019. Bližší informace na webu. 
Pro další informace kontaktujte 

Ivanu Bláhovou, tel. 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

Volná místa v kroužcích:
Kreativní šití, děti 8-15 let, pátek 1x za 14 dní, 15-17:30
Výtvarné putování 1, děti 6-11 let, středa 14-16  
(možnost vyzvedávání)
Výtvarné putování 3, děti 9-14 let, čtvrtek 14-16  
(možnost vyzvedávání)
Baby ateliér pro nejmenší, čtvrtek 9:30-11
Baby hňácání pro nejmenší, středa 10-11:30

rODINNÉ DÝŇOVáNí
Vyřezávání, dlabání a zdobení dýní, které pak budou skvělou dekorací 
u vás doma. A při tvoření si užijeme spoustu zábavy. 
Čeká nás i výroba lucerniček. Vše pod vedením sympatických, 
kreativních lektorek, které pro vás mají nachystány nápady a výtvarné 
inspirace tak, aby se to všem povedlo a měli jsme z tvoření i výsledku 
společnou radost.
S sebou dýni na řezání a ostrý nožík.
Je potřeba dojít minimálně 1 hod. před koncem akce.
Orientačně bude tvoření trvat cca 2 hodiny.
Samostatné děti od 8 let mohou dojít bez doprovodu, samozřejmě 
vítáme i celé rodinné týmy! Mladší děti s ohledem na charakter akce  
v doprovodu dospělého. 
Vhodné od 5 let, přizpůsobíme tomu tvoření.
Cena:   Dítě školák samostatně: 100 Kč
 Rodinné vstupné 1+1 dítě: 180 Kč
 Rodinné vstupné 1+2 děti: 250 Kč
 Je potřeba se rezervovat ideálně on-line,  
 abychom o Vás věděli předem!
Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, tel. 725 803 059, domino@helceletka.cz

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

zMĚNa MíSTa KONáNí!
akce Vilém Tell

v sobotu 12. 10. 2019 od 9:30 do 12.30 hod.
HŘIŠTĚ ZA ÚŘADEM MĚSTSKÉ ČÁSTI 

Palackého náměstí 11
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Sportovní program na ŘÍJEN:
Fotbal – II. třída – městský přebor muži (FH na Novoměstské) 
6. 10. SK Řečkovice : Obřany 15:00 hod.
Badminton – 5. liga smíšených družstev (Yonex aréna – Jehnice)
1. 10. BC Řečkovice : Badmen Brno B 18:00 hod.
Futsal  (sportovní areál Orel Řečkovice)
2. C třída muži
6., 20. a 27.10. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
3. třída muži
5., 12. a 26.10. zápasový program 9:00 – 15:30 hod.
Městský areál – Vodova a Srbská
Basketbal – ženská basketbalová liga (nová hala) 
5.10.  KP Brno : Slavia Praha 15:30 hod. 
12.10.  KP Brno : Slovanka Ml. Boleslav 15:30 hod. 
26.10.  KP Brno : USK Praha 15:30 hod.
euroCup women (nová hala) 
23.10.  KP Brno : Botas Adana/Arka Gdyně 18:00 hod.
Volejbal – extraliga žen (nová hala) 
3.10.  VK KP Brno : Prostějov 18:00 hod. 
12.10.  VK KP Brno : Ostrava 18:30 hod. 
19.10.  VK KP Brno : Liberec 18:00 hod.
Házená – extraliga mužů (stará hala) 
12.10.  SK KP Brno : Kopřivnice 18:00 hod. 
19.10.  SKKP Brno : Zubří 17:00 hod.
Futsal – 1. liga mužů (nová hala) 
4.10.  HELAS Brno : Mělník 19:30 hod. 
18.10.  HELAS Brno : Tango Hodonín 19:30 hod.
Fotbal – 2. liga mužů (fotbalový stadion Srbská) 
18.10. Zbrojovka Brno : Varnsdorf 19:00 hod.
Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději  
do 15. 10. na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ, předseda komise sportu

KAM VYRAZiT ZA SPORTEM?

Placená inzerce
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