Spolek Za zdravé Řečkovice
Už to bude brzy rok, co vzniklo na území naší městské části společenství lidí, kterým
není lhostejné životní prostředí, kteří chtějí propagovat místní kulturní dědictví, tradice a
zdravý životní styl. Členy řádně registrovaného spolku jsou odborníci z různých oblastí života
i prostí obyvatelé. Za svoji zbraň si určili komunikaci, naslouchání potřebám a starostem
běžných lidí, aniž by museli vstupovat do politických stran a hnutí. Za nejdůležitější
prostředek pak považují dialog se spoluobčany.
Jako první úkol si nový spolek postavil obhajobu parku v centrální části Řečkovic,
jehož velká část se měla změnit z dětského hřiště na parkoviště. V době, kdy i sebemenší obec
v naší zemi ze svého centra vytlačuje dopravu a náves šperkuje koberci květů,
uprostřed Řečkovic kvetoucí záhonek nenajdeme. A to by ještě měly být zchátralá pískoviště
a lavičky vystřídány plechy, pneumatikami a loužemi vyjetého oleje? To nebylo přijatelné!
Spolek ale nechce postavit svoji existenci na jediném tématu. Nejbližším úkolem je rozšířit
množství a kvalitu stárnoucí řečkovické zeleně. Zažádali jsme o grant k získání sazenic
vhodných stromů a po dohodě s místním odborem životního prostředí chceme na podzim
provést jejich výsadbu. Obec něco dobrého získá, radnice ušetří.
Spolek Za zdravé Řečkovice nechce být uskupením lidí proti někomu, ale chtěl by
naopak být stabilizačním a nadčasovým prvkem. Naším zájmem je pomáhat úředníkům na
radnici při řešení problémů, hájit ekologické zájmy občanů, reagovat na poškozování přírody,
na všechny nejasné záměry a sporná rozhodnutí z kterékoliv strany. Podmínkou úspěchu je
ovšem zájem a spolupráce obyvatel. Našimi partnery mohou být jednotliví občané Řečkovic,
jejich rodiny, stejně jako představitelé společenských, mládežnických, sportovních a dalších
organizací a spolků. Obracet se na nás mohou i zástupci samospráv velkých bytových domů
se stovkami nájemníků. Pojďte do toho s námi! Sledujte naše facebookové stránky,
kontaktujte nás se svými nápady a podněty! Korespondenční adresa Spolku Za zdravé
Řečkovice je info@zdravereckovice.cz , www.zdravereckovice.cz.
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