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ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ŘÍJEN 2017

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 19001 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá Banskobystrická 142 do konce
Dlouhé hony 2-12 sudá Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá Palackého tř. 172
Palackého tř. 186 Vránova 1-46
Žitná 13-23 lichá Žitná 40-44 sudá

okrsku č. 19002 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá Banskobystrická 77-137
Banskobystrická 139-141 lichá Dlouhé hony 1-11 lichá
Dlouhé hony 13 do konce Dudíkova
Filkukova 2-31 Járy Cimrmana
Ječná 1-17 lichá Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 18
Nové nám. 1-6 Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 60-64 sudá Sibiřská 66 do konce
Skutilova Vránova 45-103
Vránova 105-115 lichá Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 19003 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Palackého tř. 174-178 sudá
Podhájí Žitná 1-12
Žitná 14-20 sudá Žitná 26-38 sudá
Řečkovice č. e. 100, 162, 1065, 1067, 1128, 1148

v okrsku č. 19004 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá Letovická
Novoměstská 23-59 lichá

v okrsku č. 19005 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce Boskovická 1-17 lichá
Filkukova 37-39 lichá Kolaříkova sudá
Kunštátská Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 20-30 sudá Měřičkova 32 do konce
Nové nám. 8-14 Novoměstská 61 do konce lichá
Vránova 104-166 sudá

v okrsku č. 19006 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní Kremličkova 2-10
Medlánecká 24c Renčova 2-36 sudá
Škrétova 2-12 Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 19007 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Gusty Blahové Jelení
Jezerůvky 17 do konce lichá K Západi
Kubova Ladova 1-32
Ladova 34  Prašná
Leknínová Prumperk 4 do konce
Prumperk 2 a 2a Terezy Novákové 33 do konce
Terezy Novákové 1-31 lichá Řečkovice č. e. 1088, 1175
Žilkova

v okrsku č. 19008 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu Horácké nám.

v okrsku č. 19009 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-67 Banskobystrická 69-75 lichá
Böhmova 1-15 Filkukova 1
Ječná 2-18 sudá Ječná 20-40
Ječná 42 Koláčkova
Kořenského Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 1-59
Sibiřská 61-65 lichá Vážného 37 do konce
Vránova 117-191 lichá

v okrsku č. 19010 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Dillingerova
Duhová Fialová
Medlánecká 2-24b sudá Medlánecká 26 do konce sudá
Nachová Oranžová
Renčova 1-23 lichá Terezy Novákové 2-4 sudá
Vitáskova Žlutá

v okrsku č. 19011 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7 Hapalova 9-11 lichá
Kolaříkova lichá Malíkova
Marie Hübnerové Ovčírna
Palackého nám. Prumperk 1-3 lichá
Uprkova Vážného 1-32
Veselka

v okrsku č. 19012 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11 
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Lacinova
Ladova 33 Ladova 35 do konce
Úlehle Řečkovice č. e. 253

v okrsku č. 19013 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13  
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova 8-10 sudá
Hapalova 12 do konce Jandáskova 1-22
Jandáskova 23-27 lichá Jandáskova 30a
Jandáskova 67 Jehnická
Karásek Královka
Kronova Loučky
Luh Maříkova 1-20
Maříkova 22-42 sudá náměstí Vojtěšky Matyášové
Sněžná Vlasty Pittnerové
Železničářská Řečkovice č. e. 72, 199, 1162

v okrsku č. 19014 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59  
pro oprávnéné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 30b-30d Jandáskova 31-66
Pod Hájkem Pod Zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-60 Tumaňanova 62-74 sudá
U Vránova mlýna Úhledná
Mokrá Hora č. e. 1, 21, 42, 75, 76, 78

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,  
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění

oznamuje:
1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a dne 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

3. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 

4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně dne 18. 9. 2017 Mgr. Bc. Marek Viskot, starosta
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Vážení spoluobčané,
bezpochyby nejsme jedinou obcí či městskou 
částí, kde panuje nespokojenost s  kapacitou 
místní pošty. Slýchám to často od kolegů staros-
tů z  celého Brna. Pobočka pošty v  Řečkovicích 
na Kolaříkově ulici rozhodně není nějakou pozi-
tivní výjimkou. Obsluhovat musí nejen Řečkovice 
a  Mokrou Horu, ale také Medlánky, Ivanovice, 

Jehnice a Ořešín. To je přibližně 25 000 obyvatel a dalších 15 000 firem-
ních adres. Pouhých šest přepážek skutečně není adekvátní počet pro 
takový objem klientů, což dlouhodobě vnímáme a snažíme se s vedením 
pošty tento problém aktivně řešit. Alespoň dílčí zlepšení nastalo v září. 
Byla prodloužena otevírací doba do 18:30 a začaly práce na vybudová-
ní nové přepážky. Do  konce roku má navíc přibýt ještě jedna speciali-
zovaná přepážka pro klienty Poštovní spořitelny, která odlehčí provozu 
na ostatních přepážkách. Z dosavadních šesti přepážek tedy pošta navy-
šuje na „sedm plus jedna“. To je zřejmě maximum, co lze v dohledné době 
ve stávajících prostorách očekávat. 

Rád bych se zmínil také o  připravované výstavbě v  proluce na  ulici 
Terezy Novákové, o které v srpnu referovala některá média. Tato investice 
je připravována z úrovně Bytového odboru Magistrátu města Brna. Letos 
na jaře zadalo město třem architektonickým firmám zpracování objemo-
vé zastavovací studie. Ze zpracovaných studií byla vybrána studie kan-
celáře ARCHIKA, s. r. o. Na základě vybrané studie schválila Rada města 
Brna přípravu výstavby dvou polyfunkčních bytových domů a příjezdové 
komunikace. Jedná se o první etapu zástavby tohoto pozemku, kdy je-
den bytový dům se sedlovou střechou bude navazovat na uliční frontu 
a druhý bytový dům, s plochou střechou, bude svým natočením dotvářet 
podobu menšího náměstí. Obě budovy jsou navrženy jako třípodlažní, 
počítá se i  s  podzemními garážemi. Oproti obrázku, který otiskujeme 
v ŘEČI, by navíc mělo přibýt parkovacích míst na povrchu. Obě budovy 

nabídnou dohromady 16 až 18 bytových jednotek. První etapa zástavby 
by měla být dokončena v roce 2020. Ve druhé etapě potom studie počítá 
s výstavbou dalších 3 bytových domů s přibližně 60 byty, to se však již 
týká delšího časového horizontu.

Co se týče využití nových polyfunkčních domů, přízemí prvního z nich 
bylo nabídnuto Knihovně Jiřího Mahena. Ohledně využití nebytových 
prostor v druhém domě vede město jednání se zástupci pošty. S ohle-
dem na  předchozí odstavec připomínám, že hovoříme nejdříve o  roce 
2020. Základní podmínkou pro úvahy o  případném umístění poštovní 
pobočky do nových prostor je samozřejmě vyšší počet přepážek opro-
ti současnému stavu. Pouze za tohoto předpokladu by stěhování pošty 
do nových, komfortnějších prostor mohlo dávat smysl. V současnosti je 
vše na začátku a není jistota, že se město s poštou dohodne. Pokud vše 
začne dostávat konkrétnější rozměr, lze bezpochyby diskutovat i  o  ná-
mětu z okolních městských částí, a to o vybudování případné zastávky 
autobusu v těsné blízkosti uvažované poštovní pobočky. 

Na závěr mi dovolte informovat, že ve středu 11. října v 16:30 pořá-
dá v budově Měřičkově 44 soukromý investor debatu ke svému záměru 
výstavby na ulici Měřičkova. Tento záměr, spočívající ve vybudování pěti-
patrové budovy polikliniky na místě bývalých jeslí (vedle budovy školky 
na Měřičkově), se zatím v blízkém okolí zamýšlené stavby nesetkal zrovna 
s pozitivní odezvou. V létě jsme na radnici obdrželi hromadný dopis, kte-
rý podepsalo více než 170 lidí. Zmiňují v něm obavy z nárůstu dopravy 
a souvisejícího hluku, desítek parkovacích stání na pozemku hned vedle 
zahrady školky nebo počtu pater zamýšlené budovy. Sám jsem zvědav 
na zmíněnou prezentaci pro veřejnost. V současnosti totiž neběží územní 
řízení a městská část se tudíž prozatím nemá oficiálně k čemu vyjadřo-
vat. Vše by tak mělo být jasnější v nadcházejících měsících. Uvítám proto 
účast všech, které budoucnost zmíněné lokality zajímá. 

Marek Viskot, starosta

Slovo starosty

Ve dnech 20. a 21. října nás všechny oprávně-
né voliče opět čeká možnost zasáhnout do  dění 
v naší zemi. Možnost, která v minulosti (a ne tak 
vzdálené, mnozí ji pamatujeme) bývala spíše ne-
příjemnou povinností. Sice se to také označovalo 
slovem „volby“, ale až tak se svobodně volit neda-
lo, výběr byl víc než malý. A účast povinná. 

Pamatuji na  svoje první volby, byly to ně-
jaké doplňovací, rok 1984, já čerstvě plnoletá.  
Ve  volební místnosti jsem na  trase od  komise 
k volební urně zabloudila za plentu. Můj orientač-
ní smysl nebyl nikdy oslnivý. A  tak i  tentokrát to 
nebyl projev osobní odvahy a  nějakého disiden-
ství, ale pouhá roztržitost. Za  plentou byl pultík 
a  na  něm obyčejná tužka. Já na  ni zírala a  říkala 
si, že teď toho kandidáta můžu přeškrtat, ale co 
když to pak vymažou, když je to jen tužka... A tak 
jsem se rozhodovala, co s tím. Uvědomila jsem si,  
že komise trochu ztichla a někdo na mne káravě 
za tu plentu nakoukl. No a já šla a vhodila neupra-
vený lístek do urny.

A  hned o  5 let později bylo všechno jinak. 
Volič mohl a může vybírat ze spousty stran,  což je 
tedy někdy pro někoho matoucí, ale pořád lepší 

než dostat jeden volební lístek. Když jsem pár-
krát seděla ve  volební komisi, někteří nechápali, 
že teď se naopak za plentu, před vhozením lístku 
do  urny, musí. Další změnou je také to, že volby 
už nejsou povinné. Takže když v  den voleb prší, 
tak nikam nemusíte, nebo naopak, když je krásný 
slunečný den, můžete místo do volební místnosti 
vyrazit do přírody.

Myslím ale, že je velká škoda promarnit svoji 
šanci alespoň trochu se pokusit něco ovlivnit. Vo-
lební místnosti máme většinou pár kroků od na-
šich domovů, tolik času to zase nezabere. To ná-
ročnější bývá vybrat ten správný volební lístek, tu 

politickou stranu, se kterou nějak souzníme, které 
nějak důvěřujeme, i když asi se vším úplně nesou-
hlasíme. Je to často těžké rozhodování, dobré by 
asi bylo trochu nastudovat programy a hlavně se 
pak nad nimi hodně zamyslet. Nepíší tam něco, 
co slibovali už před čtyřmi lety a pak po tom ani 
nevzdechli? Jsou ve svých názorech konzistentní, 
nebo je upravují dle toho, co by se tak asi před vol-
bami mohlo líbit? Neslibují totálně nesplnitelné? 
Nechtějí z nás udělat ostrůvek bez vazeb na okol-
ní státy? Chtějí, aby se měli líp hlavně oni? Chtějí 
vůbec, abychom rozhodovali i v nějakých příštích 
volbách? Myslím, že všichni jsme dost rozumní 
na  to zamyslet se a  popřemýšlet o  budoucnosti, 
uvědomit si, že jít k volbám a hodit do urny lístek 
s kandidáty některé z demokratických stran není 
povinnost, ale naše občanské právo.

P.  S. Někdy to nedopadne, dcera vhodila lís-
tek s  nevybraným kandidátem do  biologického 
odpadu v porodnici místo do urny, a stejně tento 
kandidát vyhrál. Ale o tom je demokracie, s dalším 
volebním období přijde i  další šance na  změnu. 
Ale musíme k těm volbám přijít!

Mgr. Dana Malíková

Volby? Volby!
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Dopravní řešení Palackého 
náměstí – Hapalova

V  minulém vydání zpravodaje 
jsem se ve  svém příspěvku spíše 
obecně věnoval dopravním problé-
mům naší městské části a  hlavně 
úskalím při jejich řešení. Jak to tak 
někdy bývá, vzápětí se pohnuly ledy 
a  po  našem soustavném tlaku se 
podařilo upoutat pozornost Odbo-
ru dopravy Magistrátu města Brna. 
Troufáme si tak věřit, že se situace 
konečně posouvá směrem k realizaci 
některých změn. 

Tou první by mělo být řešení neutěšené dopravní situace v úse-
ku Palackého náměstí – Hapalova, a to až do místa napojení na ulici 
Gromešovu. Pro tento úsek jsme nechali již před časem vypracovat 
dopravní studii. Ta řeší přesun špatně umístěných přechodů pro 
chodce na  Palackého náměstí (přechod u  kostela) i  v  dolní části 
Hapalovy u autobusové zastávky, kde chodci nebezpečně přechá-
zejí za stojícím autobusem. Zde navrhujeme vybudování zálivu pro 
zastávku, čímž se situace pro chodce zpřehlední. Velkým problé-
mem se ukazuje živelné parkování aut na komunikaci procházející 
Palackého náměstím, kde řidiči často velmi nevhodně zaparkují. 
Celá situace je tady navíc složitá pro chodce i autobusy MHD, které 
se často spolu s cestujícími dostávají do velmi komplikované situa-
ce. I tento prostor má svoje řešení, a to v návaznosti celé dopravní 
studie na  projekt revitalizace Palackého náměstí, který řeší nová 
parkovací místa po zbourání nepotřebné a nevyhovující hasičské 
zbrojnice v zadní části náměstí, přiléhající k ulici Prumperk. Právě 
snaha řešit tento prostor komplexně a oba projekty účelně propojit 
přinesla jisté komplikace a zdržení. Nicméně pokračujeme v jejich 
řešení a určitě přivedeme celou změnu ve výše zmiňovaném úseku 
k realizaci. Zároveň nechceme v tomto úsilí postupovat překotně, 
jsme si vědomi, že nastávající řešení ovlivní celou lokalitu  
na mnoho budoucích let.

Mgr. René Černý, místostarosta 

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Na své 40. schůzi 30. srpna 2017 rada:
•	 schválila smlouvu o  dílo na  tisk zpravodaje Řeč se společností Gill,  

s. r. o., se sídlem na Hapalově 42a, 621 00 Brno,
•	 schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým  

organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 
pro rok 2018 s předpokládaným finančním objemem 450 000 Kč,

•	 odvolala pana Víta Pelce z  komise životního prostředí, bezpečnosti 
a veřejného pořádku a Mgr. Ditu Pivoňkovou z komise sociální a zdra-
votní a  komise kultury k  31. 8. 2017, jmenovala novým členem ko-
mise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku Ing. Sta-
nislava Nováka, novou členkou komise sociální a zdravotní Mgr. Danu  
Malíkovou a novým členem komise kultury Ing. Jaroslava Řezníka,

•	 vzala na  vědomí: popis projektu „Venkovní posilovna pro seniory 
na Novoměstské“, finanční prostředky na realizaci a správu projektu 
budou hrazeny z  prostředků Participativního rozpočtu města Brna 
po dobu tří let, realizace projektu je závislá na výsledku hlasování ob-
čanů města, které proběhne v listopadu 2017, a souhlasila s realizací 
předloženého projektu v roce 2018,

•	 schválila smlouvu o dílo se společností OKNOSTYL group, s. r. o., na pl-
nění zakázky malého rozsahu „Výměna oken sklepních prostor, včetně 
renovace soklů a malování sklepů bytových domů Novoměstská 7-19 
v Brně-Řečkovicích,

•	 schválila jako nejvhodnější nabídku na  plnění zakázky „Revitalizace 
parku Horácké náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, zpevně-
né plochy za BD Horácké nám. 8-9“ nabídku předloženou společností 
MTc-stav, s. r. o., a schválila smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, 

•	 souhlasila s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of Life“ 
dne 26. 5. 2018 a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu staré-
ho pivovaru v Brně-Řečkovicích, včetně sociálního zařízení v budově 
pivovaru, s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno-Řeč-
kovice, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadel-
ního festivalu, 

•	 schválila odpověď na podání „Vyjádření ke stavebnímu záměru spo-
lečnosti PFM-Group, s. r. o. - výstavby zdravotnického zařízení na ulici 
Měřičkova“.

Na svém XVI. zasedání 14. září 2017 zastupitelstvo městské části:
•	 nesouhlasilo s  odprodejem pozemku v  areálu ZŠ Horácké náměstí, 

zastavěného budovou patřící spolku TAK Hellas Brno,
•	 souhlasilo s  odprodejem pozemků p.  č. 2045/2 o  výměře 1  128 m2 

a  p.  č. 2045/11 o  výměře 45 m2, k. ú. Řečkovice, zastavěných budo-
vou občanské vybavenosti (poštou) na  Kolaříkově, kterou vlastní 

společnost FIALA INVEST, a nesouhlasilo s odprodejem pozemků p. č. 
2051/3, 2045/4, 2045/5 a 2045/10, k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 
383 m2 kolem pošty,

•	 souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky, kterou se stano-
vují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statu-
tárním městě Brně, s tím, že spalování suchých rostlinných materiálů 
bude povoleno ve středu, v pátek a v sobotu od 9 do 21 hodin.

Na své 41. schůzi 20. září 2017 rada:
•	 vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 

2017 - výdaje činily 476 051 Kč a příjmy byly 383 010 Kč,
•	 schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2018 ve dnech 10.–12. 

srpna, jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2018 ve slo-
žení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Ma-
rek Gut, Oldřich Gardáš a  Mgr.  Jiří Mottl a  uložila tajemnici ÚMČ 
JUDr. Janě Otevřelové zajistit technickou přípravu hodů, 

•	 souhlasila s realizací následujících projektů participativního rozpočtu 
města Brna v roce 2018, avšak s připomínkami uvedenými v odpově-
di, která bude zaslána Odboru rozpočtu a financování MMB: „Revita-
lizace parku na Novém náměstí, Brno-Řečkovice“, „Obnova topolové 
aleje v Řečkovicích“, „Odpočívadlo – Náves – na Mokré Hoře“, „Socha 
svatého Františka z  Pauly zpět v  Mokré Hoře“, Chodník k  parkovišti 
Žitná, Řečkovice“, nesouhlasila s realizací následujících projektů v roce 
2018: „Zatravnění štěrkového parkoviště pod hřbitovem“, „Lesy pro 
psa“, „Venkovní zábavní zařízení v Řečkovicích“ a vzala na vědomí po-
pis uvedených projektů na území městské části, finanční prostředky 
na realizaci a správu projektů budou hrazeny z prostředků Participa-
tivního rozpočtu města Brna po dobu tří let, realizace projektu je zá-
vislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 
2017.

Ing. Oliver Pospíšil,  
místostarosta

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady městské části

Úřad pro Vás rozšiřuje své služby
Na podatelně úřadu městské části je možné od 1. září 

2017 si nechat ověřit podpis nebo listinu, popř. požádat 
o výpis z CZECH POINTU i v mimoúřední dny, tj. v úterý 
a ve čtvrtek od 9 do 14 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. 

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice úřadu
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Na kus řeči s Boženou TRNKOVOU
Paní Trnková, jak dlouho pracujete na  Úřadě MČ Brno-
Řečkovice a  Mokrá Hora? Vybavíte si ještě své pracovní 
začátky?

Na  Sociálním odboru Úřadu MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá 
Hora pracuji více než pětadvacet let, začínala jsem v budově 
v Králově Poli na Husitské ulici. Byla jsem přijata jako sociál-
ní pracovnice pro výplatu dávek a  práci s  nezaměstnanými 
občany. Městské části byla Statutem města Brna svěřena vý-
plata dávek těm nezaměstnaným, kteří neměli ve  své péči 
nezaopatřené děti. Naše městská část začínala se sedmi  
nezaměstnanými občany, ale jejich počet postupem času  
narůstal. V devadesátých letech byla na ulici Vážného v provo-
zu jídelna pro důchodce. Mou povinností-společně s  kolegy 
z ekonomického odboru v té době bylo zajistit veškeré platby 
tohoto provozu. V současnosti obstarává obědy včetně jejich 
rozvážky a ostatních činností pro seniory Pečovatelská služba 
v Brně-Králově Poli.

Vím, že agenda vašeho odboru je velmi rozsáhlá, mohla byste 
ji ale prosím v krátkosti představit?

V současné době tvoří podstatnou část sociálně-zdravotní-
ho odboru OSPOD, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
Mí kolegové na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti jiných 
státních orgánů mají povinnost pracovat s  rodinami, ve  kte-
rých je potřeba upravit rodičovskou odpovědnost. Dochází 
k  tomu ve  chvíli, kdy vztahy v  rodině ztratily stabilitu; jedná 
se tedy o náročnou emoční záležitost. Sociální pracovníci se 
snaží vést rodinu v těchto situacích tak, aby ji svými zásahy co 
nejméně zatížili. Cílem celkového procesu je vyřešit problém 
ve  prospěch dětí. Musím zmínit i  kolegu – kurátora pro děti 
a  mládež - který podstatnou část své práce věnuje výchov-
ným problémům dětí. V  naší městské části žijí také občané, 
kterým nemoc nedovoluje samostatně jednat. Soud jim určí 
opatrovníky, obvykle z rodiny. Tomu, kdo rodinu nemá, pomá-
há vyřizovat právní, finanční a  v  podstatě všechny praktické 
záležitosti v životě další můj kolega – sociální pracovník. Ten 
rozhoduje také o osobě, která bude přebírat důchod a naklá-
dat s ním ve prospěch klienta (důchodce), pokud tento člověk 
nemůže fyzicky peníze převzít nebo se podepsat. Značnou 
část naší práce tvoří také přestupkové řízení. Projednáváme 
porušení předpisů z  oblasti veřejného pořádku, občanského 
soužití, krádeží nebo poškozování cizího majetku. Není to pro-
ces příjemný pro žádnou ze stran, včetně nás úředníků. Ale i to 
patří k našim povinnostem. 

Váš odbor se zabývá především problémy, které vznikají lidem 
v  tíživé životní situaci, což mnohdy může vést k  vypjatým 
situacím. Stává se Vám ale někdy, že se setkáte i s pozitivními 
reakcemi zúčastněných?

Je samozřejmé, že ti, kterým nemůžeme vyhovět, anebo 
rozhodneme jinak, než si oni sami přejí, nám neděkují. Větší 
část osob, se kterými pracujeme, je ale spokojena. Nejvíce si 
ceníme toho, když naše služby doporučí jiným lidem ze svého 
okolí.

Vyjmenovala jste činnosti, které spadají pod oblast státní 
správy, ale Váš odbor se aktivně zabývá také samosprávou, že 
ano?

Ze samosprávných činností se věnuji práci se seniory.  
Samosprávné orgány naší městské části vždy zaměřovaly svou 
pozornost na  seniory. Důkazem toho jsou tři kluby důchod-
ců, které fungují již mnoho let. V nich se organizují přednášky, 
zájezdy a  cvičení pro naše seniory. Aktivity si zajišťují kluby 
samy a městská část jim poskytuje prostory a promítací zaří-
zení.  Poté, co jsem v roce 2009 absolvovala kurz pro animáto-
ry, zahájili jsme na radnici činnost skupiny KLAS, tedy KLubu 
Aktivních Seniorů. Tehdy to byla novinka v  seniorských čin-
nostech. Někteří z  klientů měli zpočátku obavu vyjádřit svůj 
názor anebo se zeptat, čemu v rámci aktivit nerozuměli. Brzy 
však pochopili, že v KLASU není žádné sdělení či žádný výsle-
dek špatný. Pokud se nám opravdu někdy něco nepovede, tak 
se tomu rádi zasmějeme.  Trénování paměti a  další činnosti, 
které provozujeme, se těší mezi seniory oblibě. V  současné 
době v KLASU pracují již tři skupiny. 

Zní to nejen jako činnost prospěšná, ale také jako příjemné 
odreagování od  všedních starostí. Se seniory tedy pracujete 
ráda.

Senioři řečkovických KLASů, pro které si dovoluji užívat 
výraz „moji senioři“, jsou milí a pozorní k druhým. Jsou zdra-
vě zvědaví a také zvídaví, srší nápady a mají se vzájemně rádi. 
Velmi mne potěší, když některý z nich na mne občas ve městě 
z druhé strany křižovatky zavolá, zamává a usměje se. Jsou to 
neplánovaná kratičká setkání, která ale dokážou pozvednout 
náladu. Od  začátku fungování KLASU, tedy od  roku 2009,  
nikdo ze seniorů svou skupinu neopustil dobrovolně. Pokud  
se tak stalo, bylo to z  důvodu nemoci, přestěhování či úmr-
tí. Vést kluby seniorů mne především baví. Program připra-
vuji s  vědomím toho, že předem musím odhadnout reakce 
některých seniorů. Úkoly zkouším nejdříve doma na členech 
své rodiny. Senioři mne ale vždy překvapí, a  to nejen svými  
reakcemi, ale zejména chutí něco se naučit, a  také elánem, 
energií, kterou v  sobě mají. Zjistila jsem např. i  to, že po-
hyb o  francouzských holích není vůbec překážkou v  zápase  
petanque. Důležité je totiž to, že hrajeme a  pobavíme se 
u  toho. Přitom se všichni snažíme držet našeho motta:  
„Tři úsměvy denně – nejméně!“  

Domnívám se, že toto pozitivní motto může být příznačným 
zakončením našeho příjemného rozhovoru. Za ten Vám moc 
děkuji a přeji, ať se Vám daří nejen v pracovním, ale i v osob-
ním životě.

S paní Boženou Trnkovu si povídala Lenka Vystrčilová
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Zumbabwe s Klárkou: 
úterý 17:30 - 18:30 a úterý 18:30 – 19:30, cena: 1 000 Kč/pol.
Hodina plná zumby, zábavy, her a dalších tanečních stylů, například: 
aerobic, hip hop, salsa, merengue, reggateun, mambo, jive, cha cha, 
bachata, a mnoha dalších činností.
Informace: K. Navarová, tel. 776 039 028, frikulin@helceletka.cz

Výtvarka pro kluky „Nerušit! Pracujeme“
pondělí 17:00 – 19:00, cena: 1000 Kč/pol.
V  kroužku vás čeká výtvarné dobrodružství s  barvami, zkoumání  
materiálů, jejich vlastností a  využitím. Budeme poznávat různé  
malířské směry: expresionismus, kubismus, pointilismus. Nakoukne- 
me do tvorby komiksů a vytvoříme vlastní příběh.
Lektor: Matěj Bláha, tel. 775 389 299, matej.blaha@seznam.cz

Mozkovny „věda nás baví“
středa 18:00 – 19:30, cena: 900 Kč/pol.
Jestli Vaše děti prahnou po  nových informacích a  baví je objevovat, 
jak věci fungují, je tento kroužek právě pro ně. V  kroužku budeme  
hravou formou objevovat taje všech známých oborů, od fyzikálních až po  
výtvarné. Z  plánovaného programu vybíráme: růst krystalů, tvorba  
animovaného filmu, vznik vesmíru a  sluneční soustava, výbuch  
podomácku vyrobené sopky atd…
Lektor: Matěj Bláha, tel. 775 389 299, matej.blaha@seznam.cz

Šperky s Ivčou
středa 17:30 – 19:00, cena: 1 000 Kč/pol.
Děti se naučí vyrábět šperky rozmanitými šperkařskými technikami. 
Vyrobí si spoustu originálních náušnic, náramků, přívěsků a  naučí se 
všem tajemstvím korálků, šňůrek a drátků.
Lektor: Ivana Bláhová, 775 174 463,  frikulin@helceletka.cz

Dívčí klub s Ivčou: 
čtvrtek 16:00 – 18:00, cena: 900 Kč/pol.
Kroužek je zaměřený na  tvorbu drobných dárků, dekorací, aranžmá 
z kytek, výrobu užitkových předmětů, dekorací k významným svátkům 
v roce např. k Vánocům, Velikonocům atd…
Lektor: Ivana Bláhová, 775 174 463, frikulin@helceletka.cz

Cvičení pro rodiče s dětmi – kroužky  
Beránci, Koblížci, Kuřátka a Ježečci

Lekce probíhají každé pondělí, úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách. 
Věk dětí je od 1 roku až do 4 let. Kroužky mají náplň, která respektuje 
věk dětí a jejich potřeby a možnosti. Zkušené lektorky využívají různé 
herní, cvičební a  rehabilitační pomůcky, které napomáhají zdravému 
vývoji dětí. Veselou a  hravou formou se děti seznamují s  říkankami,  
básničkami a písničkami. Cena je 800 Kč/pololetí.
Těšit se na vás budou lektorky 
Karin Volfová– 606 206 477, email: volfova@helceletka.cz
Eliška Fleková – 723 262 216, email: flekova@helceletka.cz

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

Do našich kroužků na školní rok 2017-2018 je možné 
(pokud jsou volná místa) on-line přihlašování.  
Informace viz náš web. Zaměřujeme se na pestré  
a zábavné výtvarné činnosti a keramiku či točení 
na kruhu pro děti i dospělé.

Srdečně zveme:
PODZIMNÍ LADĚNÍ – výroba věnců a dekorací  
s využitím ozdobných dýní 
pondělí 2. 9. 2017, 18:30 - 20 hod. 
Cena s jedním výrobkem 250 Kč, další výrobek  
za příplatek 100 Kč. 
Cena pro děti (malý věnec) s jedním výrobkem 150 Kč  
+ 100 Kč za další výrobek. 
Kontakt a přihlášení + info: Jana Marková,  
markovajana@email.cz, 734 100 477. 

Z našich kroužků:
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A NÁCTILETÉ:  
středa 18:15-20:15 hod. 
Různorodé techniky práce s hlínou, užitkové  
a dekorativní výrobky, i pro začátečníky.

BABY ATELIÉR A BABY HŇÁCÁNÍ:   
úterý a čtvrtek
Dopolední pestré tvoření pro nejmenší cca od 2 let 
s doprovodem, více na webu.

TOČENÍ NA KRUHU pro děti od 9 let a dospělé:  
různé časy - viz web.
Točení s Renčou 
R. Zajíčková, 731 313 461, rencazaj@gmail.com
Točení se Zorkou 
Z. Moudrá, 776 294 388, zora.moudra@gmail.com

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

V letošním roce městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podpořila  
organizaci Mamma HELP, z. s, která sdružuje ženy s  nádorovým 
onemocněním prsu. V  říjnu na  tuto problematiku upozorňuje celý 
svět. Říjen ve světě – vznikl v USA před víc jak 30 roky (PINKTOBER),  
s cílem upozornit na závažnost onemocnění, jeho vysoký výskyt, do-
pad na celou rodinu, nejen na pacientku – a také proto, aby se vysbí-
raly peníze na vývoj léků, na dostupnost léčby i mamodiagnostiku.  

Evropská koalice EUROPA DONNa se později soustředila na jeden 
den v říjnu, 15. 10. a využila růžovou barvu, spojenou s tímto celo-
světovým hnutím, s akcemi, organizovanými právě v tento den, jako 

je třeba fenomén osvětlení významných budov narůžovo. Mamma-
help se snaží už osm let o  to, aby tyto říjnové aktivity zdomácněly 
i v ČR. Vloni jsme k říjnu přidali novou kampaň, zaměřenou speciálně 
na mladou generaci, chceme, aby nám sami pomohli šířit myšlenku 
„NEZAPOMEŇ -  na  prevenci, na  samovyšetření prsu, na  odborné  
vyšetření na mamografu nebo ultrazvukem“. Symbolem Nezapomeň 
je uzel na kapesníku. Vyzýváme všechny, aby dělali uzel na čemko-
li, vyfotili se s ním a vyvěsili na Instagram s hashtagem #udelejuzel, 
a tím nám pomohli spustit uzlíkovou lavinu. Každý taky může poslat 
uzel té, kterou má rád a která by neměla zapomenout! 

Říjen v růžové
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Na  začátku listopadu vymění společnost SAKO Brno 
v  katastrálním území Mokrá Hora všechny popelnice na 
směsný komunální odpad za nové. Od této doby bude zároveň 
svoz odpadu v této oblasti zajišťovat vlastními silami. Dopo-
sud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, 
které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.

Odpadové nádoby budou vyměňovány vždy ve  svozový 
den v týdnu od 1. do 14. listopadu. To znamená, že v den, kdy 
je nádoba na  odpad vyvážena, bude současně vyměněna 
za novou. Další svoz odpadu bude probíhat beze změn podle 
stávajícího harmonogramu. V  některých lokalitách s  velkým 
množstvím malých popelnic na  jednom stanovišti dojde při 
výměně ke  snížení počtu, objem však zůstane zachován, to 
znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vymě-
něny za  1 ks nádoby o  objemu 240 l, výhodou bude snížení 
počtu popelnic ve městě a  jednodušší manipulace při svozu 
a výsypu nádob.

Kromě Mokré Hory se tato změna bude týkat i Žabovřesk, 
Medlánek, Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic,  
Ořešína, Sadové, Obřan, Soběšic a  Útěchova. SAKO tak  
postupuje podle plánu, kdy již na jaře převzalo mimo vlastního  
svozu i  svoz odpadu z  10 tisíc sběrných nádob  
v  8 městských částech a  pořídilo 410 nových kontejnerů  
na  sklo. „Od  listopadu budeme nově svážet odpad z  dal-
ších 12 tisíc popelnic, což nám umožní lépe řídit kvalitu  
služeb pro občany, efektivněji využívat stávající vozový park,  
provozní i  administrativní pracovníky a  tím snížit náklady  
na  tuto službu,“ vysvětlil ředitel společnosti SAKO Ing.  Karel  
Jelínek.

Ve všech uvedených lokalitách dostanou lidé leták s infor-
mací o chystaných změnách do poštovních schránek.

SAKO Brno, a. s.

listopadové finále prvního ročníku „Dáme na vás“  
se pomalu blíží

„Dáme na vás“, to je brněnský participativní rozpočet. V listopadu 
jde úvodní ročník do  finále. Brňané si sami v  hlasování zvolí, které  
navržené projekty město Brno zrealizuje. 24. října proběhne 
od  17:30 hodin v  zasedacím sále Zastupitelstva města Brna na   
Dominikánském náměstí veřejné zvažování, na  kterém budete 
moci ocenit tři projekty, které pro finálové hlasování získají výhod-
nější pozici. Na toto setkání jste srdečně zváni.

Samotné finálové hlasování občanů Brna o  projektech bude  
probíhat od  1. do  22. listopadu na  stránkách damenavas.brno.
cz, a pro ty, kterým hlasování přes internet nevyhovuje, je připrave-
na možnost hlasovat osobně, a to 14. listopadu od 10.00 do 20.00  
hodin v  knihovně Jiřího Mahena na  Kobližné. Od  15 října bude-
te moci vidět na  náměstí Svobody výstavu všech realizovatelných  
projektů, abyste se mohli s nimi seznámit a vybrat si svého favorita 
pro hlasování.

Petra Marciniszyn

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR 
otevře 2. a 3. listopadu 2017  

své laboratoře veřejnosti

Exkurze šesti laboratořemi začínají po oba dny  
v 9 hodin. Toto špičkové vědecké centrum otevře  

zdarma laboratoře Elektronové mikroskopie,  
Elektronové litografie, Speciální technologie,  

Nukleární magnetické resonance, Nízké teploty  
a supravodivosti a laserové techniky a technologie.  

Po skončení prohlídky mají návštěvníci možnost  
zhlédnout představení ÚDiF – Úžasné divadlo fyziky!

Více o program najdete na:  
http://www.isibrno.cz/cs/dny-otevrenych-dveri-2017
Vstup na prohlídku i divadelní představení je zdarma.  
Přijďte, představíme vám vědu zábavnou formou.

Srdečně vás zve  
ÚPT AV ČR, Královopolská 147, Brno-Královo Pole

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR vás zve na

www.isibrno.czBližší informace a registrace na 

Královopolská 147, Brno 
2.11.2017 9:00 – 17:45  
3.11.2017   9:00   –   14:30

Na podzim dostanou občané Mokré Hory nové černé  
odpadové nádoby na komunální odpad 

Nabídka pronájmu garáže 
v domě Renčova 5

Městská část Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora nabízí k  pronájmu  
parkovací stání č. 5 o  výměře 16,2 m2 (šířka 3 m) v  1. nadzemním 
podlaží domu Renčova 5, Brno. Výše nájemného, požadovaná  
pronajímatelem, činí minimálně 600 Kč měsíčně, nájemní smlouva 
bude uzavřena na  dobu neurčitou. Nabídky zájemci můžou podat 
do  27. 9. 2017 v  písemné formě osobně nebo doporučeně poštou 
v  uzavřených obálkách označených adresou uchazeče a nápisem 
„NEOTEVÍRAT – pronájem parkovacího stání č. 5 v  prvním podlaží 
domu Renčova 5, Brno“.

Další informace poskytne Ing.  Ivan Melichar, vedoucí Bytového 
odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, 
tel. 541 421 719.
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Růžena MÚČKOVÁ 85 let
Marie KŽÍŽOVÁ 80 let
Marie TĚŽKÁ 80 let

Kristina JANDOVÁ 96 let
Vladimír HOLÝ 93 let
Drahoslava HUŠKOVÁ 93 let
Jarmila JURAČKOVÁ 91 let
Vlasta MINÁŘŮ 90 let
Božena VÁVROVÁ 90 let
Olga KOUDELOVÁ 90 let
Dagmar FOLTANOVÁ 90 let
Miluška KOLLÁROVICSOVÁ 85 let
Ferdinand FRANC 85 let
Miroslava SKOČÍKOVÁ 85 let
Věra ČECHOVÁ 80 let
Václav KREJČÍ 80 let
Jana LOPAUROVÁ 80 let
Miroslav  ZMRZLÝ 80 let
Vojtěch PILKA 80 let
Marie KAŇOVÁ 80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu  
vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTI – srpen 2017

JUBILANTI – září 2017

Pokud chcete bez starostí prodat 
svoji nemovitost, obraťte se na nás. 
Naléhavě hledáme pro své klienty:

www.rkokno.cz
Sídlo společnosti:

Kořískova 47, 621 00 Brno

▪ Vážení klienti, hledám 
  dům v této oblasti 
  - Řečkovice a Mokrá 
  Hora.

▪ Hledám 2 byty 
  v Řečkovicích pro 
  své klienty. Děkuji 
  Vám za nabídku.

Tel.: 734 319 616

Ing. Jan Sedlák

Bc. Stanislava Jurečková

Placená inzerce

Další půvabná knížečka  
Marcely Neužilové

V  průběhu letošních prázdnin se mi dostala do  rukou novinka 
z  pera naší spisovatelky paní Marcely Zerhauové Neužilové s  titu-
lem Hlubinné ponory. Podobně jako v  případě předchozího dílka  
Výbrusy srdce (Brno 2016) i tentokrát se jedná o soubor čtyř povídek, 
zamýšlejících se nad současným člověkem. Časově jsou zasazeny 
do let od totalitního režimu až po dnešní dny. Autorka nezůstala nic 
dlužna svým předchozím publikacím a jistě opět upoutá vedle hlu-
boké znalosti lidské povahy čistotou a vytříbeností jazyka, jímž svoje 
myšlenky, transformované ve slova, klade na papír. Úsloví o jablku, 
které nepadá daleko od stromu, je opět potvrzeno. Jsem přesvědčen, 
že otec paní Marcely spisovatel František Neužil, pokud by byl mezi 
námi, by byl jistě navýsost spokojený a hrdý.

Tak jako u  předchozí publikace i  tuto můžete zakoupit přímo  
u autorky nebo v brněnské prodejně literatury U sv. Jakuba. 

Tak hezké počtení.
Ivan Koláčný

HORTuS 
sdružení zahrádkářů Brno-21

Vás srdečně zve na tradiční

VÝSTAVu OVOCE, ZElENINY A KVĚTIN
28. 10. – 30. 10. 2017 ( vždy od 9 -17 hod. )

sál pivovaru v Řečkovicích 

Výstava bude provázena výtvarnými pracemi dětí  
z MŠ Kárníkova

27. 10. 2017 příprava výstavy,  
příjem vzorků k vystavení 15-17 h.

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 
18. října v 18.00 v sále školy
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Po rozhovorech s pracovníky úřadu měst-
ské části vám nabízím povídání s ředitelkou 
mateřské školy Měříčkova paní Mgr.  Rena-
tou Ficovovou. Jsem rád za  tuto příležitost, 
protože práce těch, kteří se starají o  naše 
nejmenší, si vážím a jsem si vědom, že spo-
lečnost si mnohdy složitost a náročnost této 
práce nedokáže uvědomit, natož ji správně 
ohodnotit. Je to zvláštní, když přitom všichni 
dobře víme, že o  budoucích schopnostech 
a směřování našich dětí se rozhoduje právě 
ve věku, kdy navštěvují mateřskou školku. 
Paní ředitelko, byla volba povolání 
pedagoga v  mateřské škole Vaší jasnou 
prioritou při volbě povolání? Nelitovala 
jste někdy, že jste se nerozhodla pro práci 
se staršími dětmi nebo dokonce pro práci 
mimo školství?

Musím s odstupem času říct, že opravdu 
byla. Hned po  základní škole jsem chtěla 
studovat střední pedagogickou školu, která 
bohužel byla až v Boskovicích. Tu mi nako-
nec rodiče tak nějak zakázali a  já se vydala 
velkou oklikou přes střední ekonomickou 
školu. Poté jsem se hlásila na  vysokou pe-
dagogickou školu, obor první stupeň, kam 
jsem bohužel nebyla přijata, a  tak jsem za-
čala rodit děti. Ovšem školství, ač zatím pře-
devším to základní, mě stále lákalo, tak jsem 
postupně dostudovávala různé pedagogic-
ké obory, kam bylo možné se do kombino-
vaného (dálkového) studia přihlásit. Nejdří-
ve to bylo vychovatelství na  pedagogické 
fakultě, po  jehož absolvování jsem začala 
pracovat v  družině v  církevní základní ško-
le na  Lerchově ulici, později jsem se vrhla 
na  speciální pedagogiku, která mi otevřela 
cestu do  mateřské školy. Základní školství 
mě již neláká, ač velmi zajímá, protože se 
úzce prolíná s  předškolním vzděláváním. 
Myslím, že delší cestou, než bylo původně 
nutné, jsem se opravdu dostala tam, kam 
jsem směřovala od svých čtrnácti let.

A zda jsem někdy litovala? Nelitovala…, 
až poslední dobou mám někdy chuť s  tím 
„prásknout“. To se ovšem netýká práce s dět-
mi, ale stále narůstající nesmyslné legisla-
tivy, byrokracie a  stále náročnějších poža-
davků ze strany ministerstva, které nejsou 
dotažené do konce a mnohdy jsou opravdu 
nesmyslné. Důsledky toho všeho potom 
řešíme my, ředitelky. Ale pak jdu mezi děti 
a svůj skvělý tým zaměstnanců srdcařů, kde 
se myšlenka na „prásknutí do bot“ rozplyne.

Velmi si vážím našich „chlebodárců“ 
a musím je vyzvednout - jak Odbor školství 
MMB a JMK, tak především našeho zřizova-
tele, ÚMČ v Řečkovicích, se kterými je skvělá 
a  vstřícná spolupráce, což nemusí být vždy 
samozřejmostí.  
Kolik dětí vlastně navštěvuje školku 
na  Měřičkově a  kolik pracovníků z  řad 
pedagogů i nepedagogických pracovníků se 
o ně stará?

Naši mateřskou školu navštěvuje celkem 
112 dětí, ke  kterým se letos nově přidaly 
dvě děti s  individuálním (domácím vzdělá-
váním). Děti jsou rozděleny ve čtyřech běž-
ných třídách, které jsou věkově smíšené. 
Součástí naší školy je speciální třída logo-

pedická, ve které je přijato 12 dětí s těžšími 
stupni řečových vad.

Pedagogických pracovníků, včetně mě, 
je v naší škole dvanáct. Já + devět kvalifiko-
vaných učitelek a dvě asistentky pedagoga. 
Naše škola se nikdy nebránila integraci dětí 
s postižením, tudíž máme zkušenosti a mož-
ná i  trošku náskok v  souvislosti s  nynějším 
novým trendem inkluze. Tým pedagogic-
kých pracovníků se během pěti let, kdy zde 
působím, lehce proměnil, ale musím říct, že 
nyní máme skvělý tým, za  který bych byla 
ochotna dát i ruku do ohně. 

Nepedagogů máme sedm, z toho jednu 
paní školnici a dvě paní uklízečky, ve školní 
jídelně pracují čtyři pracovnice – vedoucí, 
hlavní kuchařka, kuchařka a  pomocná ku-
chařka. Náš tým nepedagogů skvěle dopl-
ňuje tým pedagogický.
Bavíme se o  dětech, ale k  nim patří i  jejich 
rodiče. Kdybyste to měla srovnat, mění se 
nějak práce s rodiči v průběhu let Vaší praxe?

Rodiče. Velmi zajímavé a  obsáhlé téma. 
Každý z  rodičů má jiné možnosti, jiný pří-
stup, jiný pohled na  věc, ale pokud toto 
téma mohu shrnout, tak se rok od  roku 
prohlubuje jejich spolupráce s  mateřskou 
školou. Většina rodičů pochopila, že jsme 
tu pro ně a především jejich děti a snažíme 
se dělat maximum, a  oplácí nám stejnou 
mincí. Přístup se mění především v  jejich 
zájmu o děti, už ví, že mohou přijít za paní 
učitelkou nebo paní ředitelkou s jakýmkoliv 
problémem a vždy budeme vstřícně, citlivě 
a diskrétně problém řešit.

Šťastné děti a  rodiče, kteří ocení naši 
práci, jsou pro nás hnacím motorem a  my 
se jim snažíme připravit zážitky v naší velké 
školkové rodině, na které dlouho nebo nikdy 
nezapomenou.
Poměrně nedávno provedla městská 
část rekonstrukci školní zahrady. Jak jste 
spokojení s její podobou? 

Na rekonstrukci zahrady se s námi podílel 
ÚMČ a  především paní Ing.  Eva Malásková, 
která v té době pracovala na ÚMČ na sprá-
vě majetku. Pan starosta nám dal „volnou“ 

ruku při výběru architektky, ale vše s  námi 
konzultoval a schvaloval. Prošli jsme spous-
tu inspirativních zahrad nejen v  reálu, ale 
i na internetu, abychom si ujasnili, co oprav-
du chceme a  jak by to mohlo vypadat. Vše 
jsem také prodiskutovávala se svými za-
městnanci.

Ve finále se z původně plánované částky 
bohužel musel odečítat asi milion korun, tak-
že se škrtalo, ale všechny zúčastněné strany 
byly zajedno, že se budeme snažit, aby bylo 
co nejvíc vyžití pro děti, tudíž se zrušilo poří-
zení nového plotu a starý se jen zrekonstru-
oval a odpadlo i pár dalších drobností. Takže 
nám na  pozemku mateřské školy vyrostla 
interaktivní zahrada s  environmentálními 
prvky dle našich představ. 

Nepořízení nového plotu se mi teď jeví 
jako to nejsprávnější rozhodnutí nejen 
z  výše uvedených důvodů, ale i  z  důvodu 
přestavby sousední budovy soukromým 
investorem a  nešťastného návrhu parkovi-
ště u  této budovy, takže se rozdělení obou 
sousedících pozemků vhodným plotem, pří-
padně zdí, bude řešit a peníze, které bychom 
investovali do nového plotu, by také mohly 
přijít nazmar.
Určitě se díváte i  do  budoucnosti. Co byste 
chtěli zlepšit a  máte případně z  něčeho 
dobrý pocit, nebo naopak obavy? Čekají vás 
nějaké nové výzvy a  může vám být vedení 
městské části nějak užitečné?

Určitě jsou ještě nedostatky v  budově 
školy, u  kterých plánujeme do  budoucna 
drobnou rekonstrukci, na  které se domlou-
váme se zřizovatelem a v nynějším tříletém 
finančním plánování na ně myslíme. 

Větším oříškem bude, že od  roku 2020 
musíme přijímat i  děti dvouleté, a  zde vi-
dím jako možné a  fungující řešení zřízení 
třídy pro tyto dvouleté děti. Moje vize je 
taková, že by šlo o  tzv. přípravnou třídu 
na mateřskou školu, která by byla režimově, 
organizačně i vybavením zaměřena na tyto 
nejmenší děti. Již jsme s  panem starostou 
na  toto téma řeč zavedli a  máme nějaké 
nápady, tudíž věřím, že až přijde „na věc“, že 
společné řešení najdeme.

V  tuto chvíli je ovšem nejaktuálnější si-
tuace se sousední budovou, která je v  de-
zolátním stavu a  je třeba její přestavba 
a rekonstrukce, ovšem návrh, který nám byl 
předložen, je pro nás absolutně neakcepto-
vatelný, co se bezpečnosti i zdraví dětí týká. 
Věříme, že městská část bude stát za  námi 
a  pomůže se soukromým  investorem vy-
jednat řešení, které bude citlivé nejen k naší 
mateřské škole, ale i k okolním obyvatelům, 
kterých se rekonstrukce také velmi úzce do-
týká.

Paní ředitelko, děkuji Vám za  rozhovor 
a  těším se na  další spolupráci pří řešení 
těch problémů, které jste jasně pojmeno-
vala, a těch úplně nových. Na spokojenosti 
našich nejmenších i jejich rodičů nám vel-
mi záleží.

      
S paní Mgr. Renatou Ficovou si povídal  

místostarosta Mgr. René Černý 

Rozhovor s Renatou Ficovou o dětech a školce
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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice

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

INSTAlATÉRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. Tel.: 737 084 998

INSTAlATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího 
rozsahu. E-mail: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181

MAlBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
plotů, aj. tapetování, zednické práce Řeč. a okolí, platba hotově 
=SLEVA 250 Kč! 606469316, 547225340, www.maliribrno-horak.cz

MAlBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

DOuČuJI/VYuČuJI angličtinu a francouzštinu všechny věkové 
kategorie, vč. prázdnin podle domluvy. Opravuji úkoly. Mám VŠ 
vzdělání v oboru +22 let praxe. Email: hajkohan01@seznam.cz, Tel. 
775 104 820.

Mladá rodina HlEDÁ zahrádku s chatou i bez v Řečkovicích a okolí. 
Děkujeme za nabídku. Tel.: 606 104 131

HlEDÁME rodinný dům v lokalitě Řečkovice nebo Medlánky.  
Seriozní a rychlé jednání. Tel: 722 476 894

PRODÁM novou nerezovou vložku do komína průměr 120 mm,  
délka 7 m. Tel: 737 525 755.

PRODÁM 6 let starý závěsný kotel BAXI 240i, s ohřevem vody 60 l.  
za 5 000 Kč. Tel: 737 525 755

NÁVRHY interiérů kuchyní, koupelen, dětských pokojů, úpravy domů 
a bytů, bezbariérové úpravy, rekonstrukce, jednání s úřady.  
T: 728 557 948

SM SYSTÉM - Rehabilitační metoda MuDr. Richarda Smíška  
je velmi účinná metoda pro prevenci a odstranění bolesti zad 
Ludmila Kvardová, cvičitelka s 30-ti letou praxí Vás zve k individuální 
instruktáži nebo ke skupinovému cvičení v Králově Poli  
a Řečkovicích. Tel: 602 515 306, email: kvardova@email.cz

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

Společenství vlastníků Podpěrova 6, Brno HlEDÁ údržbáře 
na drobné práce ve společných prostorách domu: výměna zářivek, 
pokos trávy,  běžné zámečnické práce  a pod.  
Vhodné pro šikovného důchodce. 
Bližší informace u správce: cejkova@bytbrno-reality.cz, tel. 542210408, 
nebo u výboru: vybor@podperova6.cz

Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, přijme na dlouhodobou 
brigádu: 
1) řidičku/če na svoz zboží firemním vozidlem od dodavatele. 
Požadujeme: práce cca 2x týdně (pondělí a čtvrtek), denně 3-4 hodiny 
(od cca 8:15 hod.), mzda 70 - 90,-Kč/hod., ŘP + praxe v řízení osobního 
automobilu. 
2) pracovnici/ka na balení zboží do balíků. Požadujeme: práce cca 2x 
týdně (pondělí a čtvrtek), denně 2-4 hodiny (od cca 11:00 hod.), mzda 
70 - 90,-Kč/hod., fyzickou zdatnost. Možnost obsazení obou pozic 
dohromady. Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz.

Přijmeme pracovnici na úklid v ÚSP Brno-Řečkovice i na poloviční 
úvazek. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Informace na tel. č. 
603 841 497

PLACENÁ INZERCE

PREZENTACE ZÁMĚRŮ S OBJEKTEM MĚŘIČKOVA 44 
Společnost PFM-Měřičkova, s.r.o., vlastník objektu Měřičkova 44, zve občany na prezentaci záměrů  
s tímto objektem a následnou diskuzi, která se uskuteční ve středu 11. října 2017 od 16:30 hod.  

přímo ve stávajícím objektu bývalých jeslí  na Měřičkově 44.

Ing. Petr Prokš, jednatel
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Nová naučná stezka „Po stopách Sýkorky“ v Mokré Hoře

Co se děje nového ve škole na Horáckém?

V rámci Brněnských dnů pro zdraví proběhla procházka veřejnosti 
po nové naučné stezce s názvem „Po stopách Sýkorky“. Tuto stezku 
pro vás vymyslela a zrealizovala Lesní mateřská škola Sýkorka, která 
už sedmým rokem působí na Mokré Hoře v Brně. Děkujeme Minis-
terstvu životního prostředí a městské části Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora za podporu tohoto projektu. 

Touto stezkou bychom lidem rádi přiblížili pestrý mokrohorský les 
i s jeho živočichy a rostlinami. Chceme, aby se rodiče s dětmi nebáli 
vstoupit do jeho kopců, pod kterými protéká krásný potok Rakovec. 
Také chceme na příkladech ukázat, jak fungují lesní mateřské školky 
a jak v nich děti tráví svůj den. Stezka začíná na konci ulice Jandás-
kova, kde najdete první tabuli s informacemi, hrou a mapkou. Potom 
pokračuje podle mapky a po dřevěných šipkách. 

Součástí stezky je i interaktivní aplikace „Les poznání“. Na každém 
z  pěti stanovišťích stačí načíst QR kód a  v  aplikaci se objeví jedno 
nové zvíře, o  kterém se dočtete něco zajímavého. Také si můžete 
přehrát zvuk, který vydává, a  poslouchat v  lese, zda jej neuslyšíte. 
Toho, kdo by chtěl cestou nakouknout k nám do Sýkorky, rádi přivítá-
me mezi 15 a 17 hodinou. 

Hezkou procházku přeje  
Šárka Nezhybová, zástupkyně ředitelky LMŠ Sýkorka.

Také letošní školní rok začal posledním srpnovým týdnem, ve  kterém 
všichni učitelé zahájili přípravu na nový školní rok. Někteří z učitelů se však 
na nadcházející školní rok připravovali již o prázdninách. Je to z toho důvodu, 
že některé dlouhodobé kurzy je možné s ohledem na školní výuku absolvovat 
pouze v letních měsících. Přesto často slýchám z některých stran závistivý po-
vzdech: „Ti učitelé se mají. Taky by se mi líbilo mít prázdniny, užít si dva měsíce 
volna.“ Málokdo si však uvědomí, že řada učitelů v období prázdnin nečerpá 
pouze dovolenou, ale také se účastní řady kurzů, letních škol, někteří „šílenci“ 
dokonce různých soustředění a táborů pro děti.

Naše škola již druhý rok hostila o  prázdninách Letní školu matematiky 
s metodou Hejného, nazvanou H-mat. Bylo úžasné potkat na jednom místě 
tolik nadšenců, kteří se sjeli ze škol z  celé České republiky, aby se odborně 
rozvíjeli, sdíleli své zkušenosti a třeba se i odborně „pohádali“.

Z naší školy se zúčastnilo mnoho učitelů z prvního i druhého stupně, ně-
kteří dokonce opakovaně. Matematikáři tak měli příležitost k výrobě různých 
matematických pomůcek a k přípravě výuky na budoucí školní rok.

Pro pedagogy na  naší škole ne-
jsou důležití jen žáci, ale i jejich rodiče. 
Chceme s nimi sdílet to, co prožíváme 
s  dětmi během jejich školní docházky. 
Máme také zájem umožnit rodičům, 
kteří mají čas a  chuť, aby se seznámili 
s našimi metodami a způsobem výuky. 
Některé akce jsou již tradiční – dny ote-
vřených dveří, škola na zkoušku, ukáz-
kové hodiny pro rodiče, setkání s rodiči 
nad různými tématy. Stávající program 
chceme doplnit další nabídkou. Tento školní rok nabízíme pravidelná setká-
vání rodičů, kteří se chtějí blíže seznámit s výukou matematiky metodou Hej-
ného. Dále chceme také nabídnout rodičům dětí z prvního stupně setkávání 
formou „kavárniček“, na jejíž organizaci by se sami podíleli.

Ivana Melichárková, Základní škola Horácké náměstí

Akce pro děti!
již 5. ročník proběhne  
v sobotu 14. října od 9:30 do 12:30  
na Horáckém náměstí na oválném hřišti 

Vilém Tell je známý především ve  Švýcarsku, jelikož je to 
zdejší lidový hrdina, dalo by se říct, že je to Robin Hood  
Švýcarska. Tento Švýcar vedl kantony ke  svobodě zpod na-
dvlády a  přitom třímal svoji kuši, se kterou uměl mistrně  
zacházet.
A  proto Vás zveme, abyste přišli zkusit své schopnosti  
a dovednosti v zacházení s lukem nebo vzduchovkou, či jiné 
sportovní aktivity spojené s přesností a postřehem.
Vstupné dobrovolné.

Těší se na Vás Vlčí stopa a doufá, že se k nám připojíte  
a užijete si sobotu spolu s námi.

Radmila Zavadilová

Na Lipce pokračuje seniorský klub  
i setkávání seniorů s vnoučaty

Nové zážitky, dobří přátelé, zajímavá místa, ale i sbližování genera-
cí – to vše čeká na seniory v dalším školním roce na Lipce. SENIORSKÝ 
KLUB zahajuje svoji činnost ve čtvrtek 19. října, kdy budou účastníci 
tvořit z FIMA přívěsky na krk nebo na klíče a také společně naplánu-
jí, co by chtěli zažít na setkáních 16. listopadu a 14. prosince. Setká-
ní probíhají vždy od 14 do 16 hodin na pracovišti Kamenná (anebo 
v místě procházky či exkurze), za všechna tři zaplatí senioři 255 Kč. 

I v tomto školním roce pokračují oblíbená setkání seniorů s vnou-
čaty. Až do konce roku 2017 běží cyklus „Objevujeme a hrajeme si“, 
kdy je každý měsíc věnovaný jednomu starému řemeslu: ve čtvr-
tek 12. října barvířům, 9. listopadu hrnčířům a 7. prosince tiskařům.  
Děti od 4 do 7 let společně s dědečky a babičkami čeká vždy od 13.30 
do 15.30 hod. tvoření, objevování i experimentování. „Užijí si společ-
ně spoustu legrace i napínavých momentů a domů si s sebou nezřídka  
odnesou vlastnoručně vyrobené drobnosti,“ prozrazuje k  programu  
organizátorka Ludmila Chmelíková.

Podrobnosti ke všem aktivitám najdete na www.lipka.cz/seniori.

VILÉM
TELL
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Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 2. liga muži 
8. 10.  1. NH Brno : Kokory  14:00 hod. 
aktuálně na: www.1nhbrno.cz 
(hřiště 1. NH Brno, Novoměstská 21)
Fotbal – II. třída – městský přebor muži 
7. 10. SK Řečkovice : Slovan Brno B  15:00 hod. 
21. 10. SK Řečkovice : Starý Lískovec  14:30 hod. 
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz 
(fotbalové hřiště na Novoměstské)

Městský areál – Vodova a Srbská:
Fotbal – Synot Liga 
14. 10. FC Zbrojovka Brno : Slovácko  17:00 hod. 
28. 10. FC Zbrojovka Brno : Dukla Praha  17:00 hod. 
aktuálně na: www.fczbrno.cz 
(fotbalový stadion v Srbské ulici)
Basketbal – ženská basketbalová liga 
4. 10. KP Brno : Slovanka MB  17:30 hod. 
14. 10. KP Brno : Hradec Králové  15:30 hod. 
28. 10. KP Brno : MK Technic Brno  15:30 hod. 
(nová hala Vodova)
Futsal – 1. liga muži 
6. 10. Helas Brno : Plzeň  19:30 hod. 
27. 10. Helas Brno : Sparta Praha  19:30 hod. 
aktuálně na: www.helasbrno.cz 
(stará i nová hala Vodova)
Florbal – Superliga muži 
15. 10. Bulldogs Brno : Pardubice  17:00 hod. 
29. 10. Bulldogs Brno : Ústí  17:00 hod. 
aktuálně na: www.buldogs.cz 
(nová hala Vodova)
Volejbal – Extraliga ženy 
19. 10. VKKP Brno : Přerov  18:00 hod. 
aktuálně na: http://www.kpbrno.cz/ 
(nová hala Vodova)

KAM VYRAZIT ZA SPORTEM?

ZŠ Novoměstská 
Tréninky v sezoně 2017/2018

Úterý    14:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.

Trenéři: 
Monika Verlíková a Monika Satoranská (hráčky A-týmu žen)

Přijď mezi nás na nejbližší trénink!
Více informací:  

Martin Čermák (vedoucí SpS) 
Tel: 775/087010, e-mail: czerma@seznam.cz

Richard Foltýn,  
předseda a GM basketbalového oddílu KP Brno

Basketbalová přípravka KP BRNO 
v Řečkovicích

TIP MĚSÍCE:

Basketbal 
EuroCup Women

11. 10. KP Brno: TSV 1880 Wasserburg 18:00 hod.

Termínovou listinu na měsíc LISTOPAD zasílejte nejpozději 
do 15. 10. na adresu foltyn.r@volny.cz

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ,  
předseda komise sportovní



POZVÁNKY

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. 541 421 748. Redigoval: Ing. Oliver Pospíšil. 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 20. 10. 2017. Zdarma. 

12Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

KDU-ČSL Řečkovice 
a Mokrá Hora

zve srdečně spoluobčany 
na shromáždění u příležitosti  

státního svátku 
vzniku samostatného 

československého státu

 Park na Palackého náměstí 
v Řečkovicích (u kostela) 
v sobotu  28. října 2017 

 v  8.00 hodin.

Mgr. Drahomíra Hrbáčková

PALIČKOVANé OBRÁZKY
Na říjnové výstavě uvidíme paličkované obrázky brněnské 

výtvarnice Mgr.  Drahomíry Hrbáčkové, která patří mezi sku-
tečné mistry tohoto oboru. Vedle přírodních motivů, které 
jsou nevyčerpatelným zdrojem inspirace, nachází Drahomíra  
Hrbáčková náměty pro svá díla jak v  lidové tvořivosti a  tra-
dicích, tak dílech známých malířů a  grafiků. Na  této výstavě 
budeme obdivovat krásu jejích výtvorů, především stolních 
dekorací.

Výstava bude zahájena vernisáží v  pátek 27. října  
v  17 hodin a  potrvá do  neděle 5. listopadu 2017. Otevřena  
pro veřejnost bude v  pracovní dny od  14 do  17 hodin,  
o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava 
je prodejní. Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.

Na setkání se těší komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil,  

předseda komise


