
ÚNOR 2009ÚNOR 2009ÚNOR 2009ÚNOR 2009ÚNOR 2009,  ,  ,  ,  ,  ČÍSLČÍSLČÍSLČÍSLČÍSLOOOOO 2 2 2 2 2,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVIIIIIII

ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

„SPOR„SPOR„SPOR„SPOR„SPORTTTTTAREÁL DRAREÁL DRAREÁL DRAREÁL DRAREÁL DRUŽSUŽSUŽSUŽSUŽSTEVNÍ“TEVNÍ“TEVNÍ“TEVNÍ“TEVNÍ“
Na ulici Družstevní v Brně na parcele č. 3966/102, k.ú. Řečkovice (volejbalové kurty Sokola Řečkovice) je plánována výstavba plaveckého

bazénu se zázemím s pracovním názvem „SPORTAREÁL DRUŽSTEVNÍ“. Investorem stavby je společnost GALANT BRNO s.r.o.
Ve městě Brně je nedostatek plaveckých bazénů, a to jak pro potřeby sportovních klubů, tak i pro potřeby sportující veřejnosti.

Investor stavby firma GALANT BRNO s.r.o. provozuje jako svoji organizační složku proslulý triatlonový klub EKOL ELITE TRIATHLON
TEAM. Tento významný klub patří mezi nejúspěšnější sportovní kluby města Brna a Jihomoravského kraje posledního desetiletí. Právě
v Brně má triatlon díky EKOL ELITE TRIATHLON TEAMU již dvacetiletou tradici a Brno je tak centrem českého triatlonu. Výstavbou
sportovního areálu chce EKOL ELITE TRIATHLON TEAM vybudovat svoje tréninkové zázemí, ale chce rovněž rozšířit nabídku pro
sportovní vyžití všech občanů města Brna.

Plavecký bazén je koncipován jako tréninkový a pro kondiční plavání nejširší sportovní veřejnosti. Vedle vlastního bazénu je
navrhováno i relaxační zázemí (rehabilitační bazén) a fit centrum. EKOL ELITE TRIATHLON TEAM bude areál využívat z cca 25%.
Z cca 30% bude bazén pronajímán, a to zejména školám. Z cca 45% (zejména v době od 6.00 do 9.00 hod. a od 17.00 do 22.00 hod.,
o víkendech a svátcích) bude bazén k dispozici pro brněnskou sportovní veřejnost. Roční návštěvnost sportovního areálu předpokládáme
v počtu 130.000 návštěvníků.
UUUUUrrrrrbanisbanisbanisbanisbanistické a artické a artické a artické a artické a architchitchitchitchitektektektektektonické řonické řonické řonické řonické řešení sešení sešení sešení sešení stttttaaaaavbvbvbvbvby a  pozy a  pozy a  pozy a  pozy a  pozemků s ní souviseemků s ní souviseemků s ní souviseemků s ní souviseemků s ní souvisejícíchjícíchjícíchjícíchjících

Objekt je navržen půdorysně ve tvaru L, svojí delší stranou přiléhá k ulici Družstevní. Stávající jehličnany při ulici Družstevní budou
zachovány. Bazénová hala při pohledu z ulice Družstevní doslova „zmizí“ v zeleni. Vstup do budovy je navržen na východní straně.
V prostoru před vstupem je navržen chodník a parkoviště pro 21 osobních vozů.

Objekt je navržen ze dvou vzájemně propojených křídel. Severozápadní křídlo je jednopodlažní a obsahuje bazénovou halu.
V bazénové hale je navržen plavecký bazén o rozměrech 25 x 12,5 m, s proměnlivou hloubkou dna od 1,45 m po 1,15 m.

V 1. nadzemním podlaží jsou
situovány prostory vstupní haly do areálu,
odpočívárna a herna pro děti se zázemím,
prostory WC (muži, ženy, imobilní), recepce
se zázemím, prostory pro sušení a úpravu
vlasů, dělené šatny (muži - ženy)
s příslušným navazujícím zázemím před
vstupem do bazénové haly (sprchy, WC)
a sklad bazénového nářadí.

Ve 2. nadzemním podlaží jsou
situovány prostory fit centra. To je tvořeno
vstupní halou s recepcí, dělenými šatnami
(muži, ženy) s hygienickým zázemím
(sprchy, WC), úklidovou komorou a sály
pro posilovnu a aerobní aktivity (spining,
aerobic apod.).

3. nadzemní podlaží je oproti ostatním
o polovinu šířky uskočeno. Zde jsou
navrženy kanceláře vedení areálu přístupné
přes vstupní halu.

Celá investice bude financována z cca 60% ze soukromých
prostředků, cca 40% investičních nákladů by měly pokrýt veřejné
zdroje.

V současné době je již vydáno územní rozhodnutí na výstavbu
„SPORTAREÁLU DRUŽSTEVNÍ“ a byl podán návrh na zahájení
stavebního řízení. Předpokládané zahájení výstavby „SPORTAREÁLU
DRUŽSTEVNÍ“ plánujeme na duben letošního roku, první
návštěvníci by si v novém sportovním areálu mohli zaplavat či zacvičit
již o prázdninách roku 2010.

Mohu slíbit, že uděláme maximum pro to, aby samotná výstavba
byla rychlá a co nejméně znepříjemnila život občanům bydlícím
v nejbližším okolí.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kočařočařočařočařočař, , , , , jednatjednatjednatjednatjednatel Gel Gel Gel Gel GALANT BRNO s.rALANT BRNO s.rALANT BRNO s.rALANT BRNO s.rALANT BRNO s.r.o..o..o..o..o.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE XVI. ZASEDÁNÍA ZE XVI. ZASEDÁNÍA ZE XVI. ZASEDÁNÍA ZE XVI. ZASEDÁNÍA ZE XVI. ZASEDÁNÍ
ZMČ A Z 39. SCHŮZE RMČZMČ A Z 39. SCHŮZE RMČZMČ A Z 39. SCHŮZE RMČZMČ A Z 39. SCHŮZE RMČZMČ A Z 39. SCHŮZE RMČ

XVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se kXVI. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 18. 18. 18. 18. 18. 12. 2008. Zas2. 2008. Zas2. 2008. Zas2. 2008. Zas2. 2008. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
- schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2009: 29. 1.,

12. 3., 23. 4., 18. 6., 3. 9., 22. 10., 17. 12.,
- projednalo a schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočet městské části na rok 2009,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo petici týkající se změn dopravního značení v obytném

souboru Nové Medlánky, nesouhlasilo s umístěním značky
zakazující vjezd vozidel těžších než 3,5 t v ulici Duhové
a v Duhových polích,

- rozhodlo, že v letech 2009 a 2010 nebude městská část pořádat
své plesy,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

39. schůz39. schůz39. schůz39. schůz39. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 14. 14. 14. 14. 14. 1. 2009. Rada:. 2009. Rada:. 2009. Rada:. 2009. Rada:. 2009. Rada:
- vzala na vědomí, že dne 7. 1. 2009 nastoupil do zastupitelstva

městské části za odstoupivšího MUDr. Martina Skutila náhradník
z kandidátní listiny KDU-ČSL pan Josef Bořecký,

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - prosinec
2008,

- schválila nové ceny inzerce ve zpravodaji Řeč,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden

- prosinec 2008,
- projednala návrh rozpočtu městské části na rok 2009,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila aktualizaci Projektu regenerace panelového sídliště Brno-

Řečkovice, který poslouží jako podklad žádosti o státní dotaci,
- schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace

na rekonstrukci zbývajících hřišť v ZŠ Novoměstská 21,
- projednala majetkové záležitosti  - pronájmy a prodeje pozemků,
- schválila aktualizované znění povodňového plánu městské části,
- schválila nový způsob vítání občánků,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. FL. FL. FL. FL. F.....

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MĚSZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MĚSZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MĚSZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MĚSZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MĚSTTTTTSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉ
ČÁSČÁSČÁSČÁSČÁSTI NTI NTI NTI NTI NA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKA ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK  2009/20OK  2009/20OK  2009/20OK  2009/20OK  2009/201111100000
Zápis do jednotlivých MŠ v městské části proběhne v následujících
jednotných termínech:

Pondělí 23. 3. 2009 od 13.00 - 16.00 hod. vydávání přihlášek
Úterý 24. 3. 2009 od 8.00 - 12.00 hod. vydávání přihlášek
Úterý 14. 4. 2009 od 13.00 - 16.00 hod. vracení přihlášek
Středa 15. 4. 2009 od 8.00 - 12.00 hod. vracení přihlášek

MarMarMarMarMarek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooot, t, t, t, t, mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ

NONONONONOVÝ CENÍK INZERVÝ CENÍK INZERVÝ CENÍK INZERVÝ CENÍK INZERVÝ CENÍK INZERCE VECE VECE VECE VECE VE
ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEČČČČČ

Jelikož městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora evidovala
poslední dobou výrazný nárůst objednaných inzerátů (zejména
plošných) ve zpravodaji ŘEČ, jejichž uveřejnění bylo mnohdy na
úkor ostatních příspěvků, rozhodla se redakční rada na své schůzi
10. 12. 2008 doporučit Radě MČ zvýšení cen za inzerci o 100%
v případě plošné inzerce, cenu za řádkovou inzerci prozatím navrhla
ponechat ve stávající výši. Dosavadní ceník za inzerci je v platnosti
již od roku 2004, cena za řádkovou inzerci byla dosud stanovena ve
výši 40,- Kč za každý započatý řádek, plošná inzerce dvoubarevná
ve výši 25,- Kč/1 cm2, plošná inzerce plnobarevná pak ve výši
35,- Kč/1cm2.

Rada MČ na svRada MČ na svRada MČ na svRada MČ na svRada MČ na své schůzi dne 1é schůzi dne 1é schůzi dne 1é schůzi dne 1é schůzi dne 14. 14. 14. 14. 14. 1. 2009 sch. 2009 sch. 2009 sch. 2009 sch. 2009 schvvvvválila naálila naálila naálila naálila navýšení cen zavýšení cen zavýšení cen zavýšení cen zavýšení cen za
inzinzinzinzinzerererererci vci vci vci vci ve zpre zpre zpre zpre zpraaaaavvvvvodaji ŘEodaji ŘEodaji ŘEodaji ŘEodaji ŘEČ s účinnosČ s účinnosČ s účinnosČ s účinnosČ s účinností od 1tí od 1tí od 1tí od 1tí od 1. únor. únor. únor. únor. února 2009 ta 2009 ta 2009 ta 2009 ta 2009 taktaktaktaktakto:o:o:o:o:
- řádková inzerce - za každý započatý řádek 40,- Kč40,- Kč40,- Kč40,- Kč40,- Kč
- plošná inzerce dvoubarevná - za 1 cm2 50,- Kč50,- Kč50,- Kč50,- Kč50,- Kč
- plošná inzerce plnobarevná - za  1 cm2 70,- Kč70,- Kč70,- Kč70,- Kč70,- Kč
s možností uplatnění množstevní slevy do 10%, což je v kompetenci
redakční rady zpravodaje.

Objednávky na inzerci ve zpravodaji ŘEČ se vyřizují
u Mgr. Kamily Lepkové v přízemí budovy ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, dveře č. 106, tel.: 541 421 724,
e-mail: lepkova@reckovice.brno.cz

Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, šéfršéfršéfršéfršéfredaktedaktedaktedaktedaktororororor

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU POTU POTU POTU POTU PO
NEPLANEPLANEPLANEPLANEPLATIČITIČITIČITIČITIČI

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které
umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení
dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje
o uvolněném bytu:

Údaje o bÚdaje o bÚdaje o bÚdaje o bÚdaje o bytu - Sibiřsytu - Sibiřsytu - Sibiřsytu - Sibiřsytu - Sibiřská 6ká 6ká 6ká 6ká 64, b4, b4, b4, b4, byt č. 1yt č. 1yt č. 1yt č. 1yt č. 18, 2. nadz8, 2. nadz8, 2. nadz8, 2. nadz8, 2. nadzemní podlaží,emní podlaží,emní podlaží,emní podlaží,emní podlaží,
vvvvvelikelikelikelikelikososososost 1+1t 1+1t 1+1t 1+1t 1+1, , , , , celková plocha 30,2 m2

Výše dluhu - samotný dluh   86.348,- Kč
- poplatek z prodlení ke 31. 1. 2009   60.158,- Kč

TTTTTererererermín prmín prmín prmín prmín pro podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádosti - do 25. 2. 2009ti - do 25. 2. 2009ti - do 25. 2. 2009ti - do 25. 2. 2009ti - do 25. 2. 2009

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce
nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), bude
při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána
na příslušném formuláři, jenž je k dispozici na bytovém odboru
ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice
„Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky
novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele, a může
dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.

Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Reicheicheicheicheich

prprprprprávník bávník bávník bávník bávník bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

NABÍDKA PRNABÍDKA PRNABÍDKA PRNABÍDKA PRNABÍDKA PRONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMU
NEBNEBNEBNEBNEBYYYYYTTTTTOOOOOVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PROSOSOSOSOSTTTTTOROROROROR

V 2. NP OBV 2. NP OBV 2. NP OBV 2. NP OBV 2. NP OBJEKJEKJEKJEKJEKTU KOLAŘÍKTU KOLAŘÍKTU KOLAŘÍKTU KOLAŘÍKTU KOLAŘÍKOOOOOVVVVVA 3A 3A 3A 3A 3
Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá

Hora vyhlásila záměr pronájmu formou nabídkového řízení na
pronájem nemovitého majetku - nebytových prostor v 2. NP objektu
č. p. 1499 na ulici Kolaříkova 3, k. ú. Řečkovice.

Předmětný objekt v areálu obchodu a služeb Vysočina je zděná
stavba s nosnou konstrukcí ze železobetonového montovaného
skeletu, umožňující značnou variabilitu vnitřní dispozice.

Cílem nabídkového řízení je najít vhodné nájemce nebytových
prostor v objektu. Zájemci vybranému v nabídkovém řízení bude
předložen návrh nájemní smlouvy na uvedené nebytové prostory.
Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
nebo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

Podlahová plocha nebytových prostor činí celkem 81,29 m2.
Bližší informace včetně informací ohledně náležitostí předkládaných
nabídek jsou obsaženy v záměru pronájmu vyvěšeném na úřední
desce ÚMČ. Ve věci je též možno kontaktovat Odbor správy majetku
ÚMČ.

MarMarMarMarMarek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt

mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ



33333 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NA RA RA RA RA ROK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSTTTTT
BRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

§§§§§ PPPPPololololol TTTTTeeeeextxtxtxtxt SR  2009SR  2009SR  2009SR  2009SR  2009
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 100 000
1341 Poplatek ze psů 560 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 450 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000
1347 Poplatek za VHP 555 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 680 000
1361 Správní poplatky 700 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci  SDVZ 6 780 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - neúčelová dotace od

města 31 387 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Ořešín, Ivanovice 175 000
4131 Převody z VHČ 9 300 000

2169 2210 Přijaté sankční platby-stavební úřad 70 000
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad 5 000
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzeráty 130 000
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - Den dětí, Vavřinecké hody atd. 150 000
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - nebytové hospodářství 2 300 000
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové

hospodářství 1 400 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 100 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, výstavy 130 000
6171 2210 Přijaté sankční platby 50 000
6171 2210 Přijaté sankční platby 20 000
6310 2141 Příjmy z úroků 400 000
CelkCelkCelkCelkCelkem přem přem přem přem příjmíjmíjmíjmíjmyyyyy 58 4558 4558 4558 4558 457 0007 0007 0007 0007 000

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDAAAAAJŮ NJŮ NJŮ NJŮ NJŮ NA RA RA RA RA ROK 2009 OK 2009 OK 2009 OK 2009 OK 2009 MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSTTTTT
BRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

oddíloddíloddíloddíloddíl TTTTTeeeeextxtxtxtxt SR 2009SR 2009SR 2009SR 2009SR 2009
22 Doprava 4 051 000
31 Vzdělávání 12 105 000
33 Kultura 1 605 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 333 000
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 23 949 000
37 Ochrana životního prostředí 5 971 000
41 a 43 Sociální dávky a sociální služby 146 000
55 Požární ochrana 59 000
61 Státní správa a územní samospráva 25 855 000
CelkCelkCelkCelkCelkem výdajeem výdajeem výdajeem výdajeem výdaje 777774 04 04 04 04 0777774 0004 0004 0004 0004 000

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET FINZPOČET FINZPOČET FINZPOČET FINZPOČET FINANCANCANCANCANCOOOOOVVVVVÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NA RA RA RA RA ROK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSOK 2009 MĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ
ČÁSČÁSČÁSČÁSČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

PPPPPololololol TTTTTeeeeextxtxtxtxt SR  2009SR  2009SR  2009SR  2009SR  2009
8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu 163 000
8115 Zapojení zůstatku Fondu veřejné sbírky 55 000
8115 Zapojení zůstatku základního běžného účtu 7 600 000
8115 Zapojení zůstatku Fondu rezerv a rozvoje 7 799 000
CelkCelkCelkCelkCelkem fem fem fem fem financoinancoinancoinancoinancovvvvváníáníáníáníání 111115 65 65 65 65 6111117 0007 0007 0007 0007 000

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE PRCE PRCE PRCE PRCE PRO MAO MAO MAO MAO MAJITELE PSŮJITELE PSŮJITELE PSŮJITELE PSŮJITELE PSŮ
Upozorňujeme touto cestou majitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek ze psa za

minulé období, aby tak neprodleně učinili. Splatnost poslední čtvrtletní splátky za rok
2008 byla k 30. listopadu 2008. Včas nezaplacené poplatky nebo jeVčas nezaplacené poplatky nebo jeVčas nezaplacené poplatky nebo jeVčas nezaplacené poplatky nebo jeVčas nezaplacené poplatky nebo jejich čásjich čásjich čásjich čásjich část můžt můžt můžt můžt může obece obece obece obece obec
zvýšit až na trzvýšit až na trzvýšit až na trzvýšit až na trzvýšit až na trooooojnásobekjnásobekjnásobekjnásobekjnásobek.

Stále se setkáváme s neznalostí držitelů
psů, týkající se lhůty stanovené k přihlášení
psa do evidence. K poplatkové povinnosti se
přihlašují psi od věkod věkod věkod věkod věku 3 měsícůu 3 měsícůu 3 měsícůu 3 měsícůu 3 měsíců. Zvláště noví
majitelé psů často argumentují tím, že
veterinární lékař jim sdělil, že věková hranice
k přihlášení psa je 6 měsíců. Není tomu tak,
hranice 3 měsíců je stanovena zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, a platí
tedy bez výjimky na celém území České
republiky. Pokud se jedná o starší psy, je lhůtlhůtlhůtlhůtlhůtaaaaa
k přk přk přk přk přihlášení 1ihlášení 1ihlášení 1ihlášení 1ihlášení 15 dní5 dní5 dní5 dní5 dní od vzniku této
skutečnosti, tedy převzetí psa, případně změny
trvalého bydliště držitele. PPPPPozozozozozor - tor - tor - tor - tor - tatatatatatooooo
popopopopovinnosvinnosvinnosvinnosvinnost se týká i psů z útulkt se týká i psů z útulkt se týká i psů z útulkt se týká i psů z útulkt se týká i psů z útulkuuuuu, i když
jsou na základě platné vyhlášky (obecně
závazná vyhláška č. 8/2008 Statutárního
města Brna o místních poplatcích) na dobu
jednoho roku od poplatku osvobozeni.
Držitel v takovém případě není zproštěn
povinnosti psa přihlásit, poplatek mu však
bude vyměřen až po uplynutí jednoho roku.
Stejně - tedy ve lhůtě 15 dní - je stanovena
ohlašovací povinnost při odhlášení psa -
v případě jeho úmrtí, utracení nebo změny
trvalého bydliště držitele.

Často se setkáváme s dotazem, proč jsou
platby za psy rozepisovány na čtyři splátky.
Tato skutečnost je dána článkem 4 výše
uvedené vyhlášky, kterým je stanoveno, že
činí-li poplatek více než 400,- Kč ročně, platí
se ve čtyřech stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna
a 30. listopadu každého roku. Toto nařízení
se týká i sazby za psa chovaného v rodinném
domku, která činí 600,- Kč. Proto byla i tato
relativně nízká částka rozepsána na čtyři
splátky formou čtyř poštovních poukázek.
Poplatník však může celou částku zaplatit
i jednorázově, případně pouze ve dvou
splátkách a pod. Nejjednodušší způsob je
zaplatit v kterýkoliv úřední den přímo na
pokladně Úřadu městské části Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11. V takovém
případě je nutno kvůli identifikaci předložit
zaslané složenky. Tato platba, na rozdíl od
placení prostřednictvím pošty, není nijak
zpoplatněna. Další možností je bezhotovostní
platba na účet úřadu, jehož číslo je uvedeno
na složence - důležité je v takovém případě
uvést svůj variabilní symbol, bez nějž není
možno platbu identifikovat. Zaplatit je možné
i poštovní poukázkou typu A, kterou si
poplatník vypíše na potřebnou částku, i zde
je nutno vyplnit číslo účtu úřadu, jméno
a adresu poplatníka a variabilní symbol.

PrPrPrPrPro úplnoso úplnoso úplnoso úplnoso úplnost uvt uvt uvt uvt uvádíme ješádíme ješádíme ješádíme ješádíme ještě aktuální sazbtě aktuální sazbtě aktuální sazbtě aktuální sazbtě aktuální sazbyyyyy
poplatků zpoplatků zpoplatků zpoplatků zpoplatků ze psů:e psů:e psů:e psů:e psů:

1)Základní sazba rodinný dům 600,- Kč
Druhý a každý další pes 900,- Kč

2)Základní sazba bytový dům 1.500,- Kč
Druhý a každý další pes 2.250,- Kč

3)Osoby, jež jsou poživateli invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jejich jediným zdrojem
příjmů 200,- Kč
Druhý a každý další pes 300,- Kč

PPPPPaaaaavel Hvižďvel Hvižďvel Hvižďvel Hvižďvel Hvižď

EkEkEkEkEkonomický odbor ÚMČonomický odbor ÚMČonomický odbor ÚMČonomický odbor ÚMČonomický odbor ÚMČ

ROROROROROZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
A MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA RA RA RA RA ROK 2009OK 2009OK 2009OK 2009OK 2009

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém XVI. zasedání dne
18. 12. 2008 schválilo rozpočet městské části na rok 2009 v celkovém objemu příjmů
58.457 tis. Kč a v celkovém objemu výdajů 74.074 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
pokryt stavem finančních prostředků na účtech městské části, naspořených v předcházejících
letech ve výši Kč 15.617 tis. Kč. Podrobný rozpis rozpočtu městské části je uveřejněn na
internetových stránkách městské části a je k nahlédnutí na Ekonomickém odboru ÚMČ.

Ing. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela Kozozozozozohorohorohorohorohorssssskákákákáká

vedoucí ekvedoucí ekvedoucí ekvedoucí ekvedoucí ekonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČ



44444ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

VÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ SVÁNOČNÍ STRTRTRTRTROM 2008OM 2008OM 2008OM 2008OM 2008
V pondělí 1V pondělí 1V pondělí 1V pondělí 1V pondělí 15. pr5. pr5. pr5. pr5. prosince 2008osince 2008osince 2008osince 2008osince 2008 se na náměstíčku mezi kostelem

a restaurací Svatovavřinecký dvůr konal již šestý ročník hudebních
vystoupení dětí z mateřských a základních škol z naší městské části.
Publikum mělo možnost zhlédnout vystoupení v součtu více než
100 dětí, které obdržely balíčky sladkostí a hračky do svých tříd.
Akce, kterou moderoval místostarosta MČ Marek Viskot, trvala
téměř dvě hodiny. V jejím závěru se ti, kteří, patrně i s pomocí
horkého čaje, vytrvali až do konce, dočkali též rozsvícení
řečkovického vánočního stromečku.

Ing. MarIng. MarIng. MarIng. MarIng. Martin Otčtin Otčtin Otčtin Otčtin Otčenášekenášekenášekenášekenášek

člen kčlen kčlen kčlen kčlen komise šomise šomise šomise šomise škkkkkolsolsolsolsolství, mládetví, mládetví, mládetví, mládetví, mládežžžžže a se a se a se a se a sporporporporportu RMČtu RMČtu RMČtu RMČtu RMČ

OznámeníOznámeníOznámeníOznámeníOznámení
Prodejna galanterie, kusového

a metrového zboží Anny Sedlákové
byla z ulice Vránovy 171

přestěhována na Měřičkovu 18
(bývalá zelenina).

PrPrPrPrProdeodeodeodeodejní doba:jní doba:jní doba:jní doba:jní doba:
pondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 177777:00:00:00:00:00

TTTTTel.: 60el.: 60el.: 60el.: 60el.: 604 335 14 335 14 335 14 335 14 335 13838383838

ZMĚNY DOPRAZMĚNY DOPRAZMĚNY DOPRAZMĚNY DOPRAZMĚNY DOPRAVNÍCHVNÍCHVNÍCHVNÍCHVNÍCH
UZAUZAUZAUZAUZAVÍREK V OBLASVÍREK V OBLASVÍREK V OBLASVÍREK V OBLASVÍREK V OBLASTITITITITI

ŽABŽABŽABŽABŽABOOOOOVŘESK OD 2VŘESK OD 2VŘESK OD 2VŘESK OD 2VŘESK OD 277777. ÚNORA 2009. ÚNORA 2009. ÚNORA 2009. ÚNORA 2009. ÚNORA 2009
I v roce 2009 bude probíhat výstavba Královopolských tunelů

a navazujících úseků Velkého městského okruhu, VMO
Dobrovského na silnici I/42 Brno.

UzaUzaUzaUzaUzavírvírvírvírvírkkkkka ulice Hra ulice Hra ulice Hra ulice Hra ulice Hradecká od 2adecká od 2adecká od 2adecká od 2adecká od 277777. 2. 2009. 2. 2009. 2. 2009. 2. 2009. 2. 2009: uzavírka je vyvolána
nutností dokončit demolici zbytku stávajícího mostu a komunikace
na ulici Hradecké pro otevření stavební jámy portálu tunelu II,
která leží v jejich těsné blízkosti.

DoprDoprDoprDoprDopraaaaavní opatřvní opatřvní opatřvní opatřvní opatření:ení:ení:ení:ení: ulice Hradecká bude obousměrně
uzavřena od 27. 2. 2009 v úseku od ulice Tábor po ulici Žabovřeskou.
Objízdná trasa bude značena po ulici Tábor, Jana Babáka
a Purkyňova, vzhledem k probíhající výstavbě i v lokalitě křižovatky
Purkyňova - Skácelova. PrPrPrPrProoooottttto pro pro pro pro prosíme moosíme moosíme moosíme moosíme motttttorisorisorisorisoristttttyyyyy, ab, ab, ab, ab, aby pry pry pry pry pro ceso ceso ceso ceso cestttttyyyyy
směrsměrsměrsměrsměrem do Krem do Krem do Krem do Krem do Králoáloáloáloálovvvvva Pa Pa Pa Pa Pole a Řečkole a Řečkole a Řečkole a Řečkole a Řečkooooovic a opačným směrvic a opačným směrvic a opačným směrvic a opačným směrvic a opačným směrem využíem využíem využíem využíem využívvvvvalialialialiali
souběžných ulic Chodssouběžných ulic Chodssouběžných ulic Chodssouběžných ulic Chodssouběžných ulic Chodská, Pká, Pká, Pká, Pká, Palackého třalackého třalackého třalackého třalackého třída a Sporída a Sporída a Sporída a Sporída a Sportttttooooovní.vní.vní.vní.vní.

Omlouváme se všem za dočasná dopravní omezení a těšíme
se spolu s Vámi na dokončení celého díla.

Děkujeme za pochopení

SdružSdružSdružSdružSdružení VMO Dobrení VMO Dobrení VMO Dobrení VMO Dobrení VMO Dobrooooovvvvvssssského Bkého Bkého Bkého Bkého B

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vyvyvyvyvyslosloslosloslovuvuvuvuvuje poděkje poděkje poděkje poděkje poděkooooovvvvváníáníáníáníání

panu Mgrpanu Mgrpanu Mgrpanu Mgrpanu Mgr. Jar. Jar. Jar. Jar. Jaromíromíromíromíromíru Pru Pru Pru Pru Procházkocházkocházkocházkocházkooooovivivivivi za jeho dlouholeté vedení
místního klubu důchodců.

Klub důchodců, který se v naší městské části schází na adrese
Kořenského 23a, Mgr. J. Procházka vedl od roku 1991 do 31. 12.
2008, tedy bezmála 20 let. Seniorům z naší městské části věnoval
velkou část svého volného času a za 18 let své činnosti je seznámil
s mnoha kulturními, historickými a přírodními památkami nejen
naší země, ale i Slovenska a Rakouska. Osobně sestavoval a zajišťoval
programy poznávacích zájezdů pro seniory, které se konaly 3x ročně.
Zájezdy měly vysokou úroveň, Mgr. Jaromír Procházka vždy při
nich využíval svých znalostí historie a kultury, odborný výklad
doplňovala i jeho manželka Mgr. Procházková. V loňském roce Mgr.
Jaromír Procházka přislíbil pomoc svému nástupci, který jej ve
vedení zdejšího klubu důchodců vystřídá.

Za tutZa tutZa tutZa tutZa tuto oběto oběto oběto oběto obětaaaaavvvvvou činnosou činnosou činnosou činnosou činnost mu prt mu prt mu prt mu prt mu právávávávávem náleem náleem náleem náleem náleží vží vží vží vží velké uznáníelké uznáníelké uznáníelké uznáníelké uznání.

Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, Jan Jandl, šéfršéfršéfršéfršéfredaktedaktedaktedaktedaktororororor

FyzioFyzioFyzioFyzioFyziottttterererererapeutkapeutkapeutkapeutkapeutkaaaaa
MarMarMarMarMarkékékékékéttttta Mra Mra Mra Mra Mrňousoňousoňousoňousoňousovvvvvááááá
oznamuoznamuoznamuoznamuoznamuje, žje, žje, žje, žje, že od únore od únore od únore od únore od února oa oa oa oa ottttteeeeevírvírvírvírvírááááá

zdrzdrzdrzdrzdraaaaavvvvvoooootní cvičtní cvičtní cvičtní cvičtní cvičení s prení s prení s prení s prení s prvkyvkyvkyvkyvky
IyIyIyIyIyengarengarengarengarengarooooovy jógyvy jógyvy jógyvy jógyvy jógy.....

CvičCvičCvičCvičCvičení kení kení kení kení komomomomompenzupenzupenzupenzupenzuje kje kje kje kje každodenníaždodenníaždodenníaždodenníaždodenní
jednosjednosjednosjednosjednostrtrtrtrtranné zatížanné zatížanné zatížanné zatížanné zatížení těla a bolesení těla a bolesení těla a bolesení těla a bolesení těla a bolesti zad.ti zad.ti zad.ti zad.ti zad.

Je vhodné prJe vhodné prJe vhodné prJe vhodné prJe vhodné pro všechno všechno všechno všechno všechny věky věky věky věky věkooooovvvvvééééé
kkkkkatatatatategorie i pregorie i pregorie i pregorie i pregorie i profofofofofese.ese.ese.ese.ese.

CvičCvičCvičCvičCvičení se kení se kení se kení se kení se koná koná koná koná koná každé útaždé útaždé útaždé útaždé úterererererý od 7ý od 7ý od 7ý od 7ý od 7.00.00.00.00.00
v soukrv soukrv soukrv soukrv soukromé ZUS Uomé ZUS Uomé ZUS Uomé ZUS Uomé ZUS Univnivnivnivnivererererersum.sum.sum.sum.sum.

PřPřPřPřPřihlášihlášihlášihlášihlášky a další inforky a další inforky a další inforky a další inforky a další informace vmace vmace vmace vmace vámámámámám
posposposposposkytnemena tkytnemena tkytnemena tkytnemena tkytnemena telefoním čísleelefoním čísleelefoním čísleelefoním čísleelefoním čísle

723 1723 1723 1723 1723 1111114 24 24 24 24 27777766666

PILAPILAPILAPILAPILATESTESTESTESTES
útútútútúterererererý a pátý a pátý a pátý a pátý a pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 19.30 - 20.30 h.9.30 - 20.30 h.9.30 - 20.30 h.9.30 - 20.30 h.9.30 - 20.30 h.

Sport. centr. Tak Hellas, Horácké
nám. 15 (vedle ZŠ), 77777777776 16 16 16 16 1555551 91 91 91 91 91111144444
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OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí
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ZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVOOOOOTTTTTA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH STRANTRANTRANTRANTRAN

MÍSMÍSMÍSMÍSMÍSTNÍ SDRTNÍ SDRTNÍ SDRTNÍ SDRTNÍ SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRAUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRAUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRAUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRAUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STICKÉ STICKÉ STICKÉ STICKÉ STRANYTRANYTRANYTRANYTRANY
BRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEBRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA INFVICE A MOKRÁ HORA INFVICE A MOKRÁ HORA INFVICE A MOKRÁ HORA INFVICE A MOKRÁ HORA INFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE

V útV útV útV útV úterererererý 1ý 1ý 1ý 1ý 13. ledna 20093. ledna 20093. ledna 20093. ledna 20093. ledna 2009 se uskutečnil výroční sněm místního sdružení ODS v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Sněm
MS ODS zhodnotil činnost místní organizace v loňském roce, zejména pak výsledky podzimních krajských a senátních voleb. Přítomní
členové ODS také diskutovali o současné politické situaci, výsledcích nedávného celostátního kongresu ODS a o činnosti zástupců
místního sdružení ODS v Poslanecké sněmovně PČR, Zastupitelstvu města Brna a Zastupitelstvu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Sněm MS ODS zvolil novou radu místního sdružení na následující dvouleté funkční období v tomto složení: předseda - Dana Filipi,
místopředseda - Iveta Kubová, pokladník - František Mašek, členové rady - Jan Jandl, Michaela Malinová, Stanislav Michalík a Petr Žemlička.

Sněm MS ODS také zvolil své delegáty na oblastní sněmy ODS Brno-město v následujícím období a nominoval své zástupce do
funkcí ve vedení brněnské městské organizace ODS.

Rada MS ODS současně oznamuje, žžžžže od únore od únore od únore od únore od února 2009a 2009a 2009a 2009a 2009 zprovozní webové stránky MS ODS na adrese -  http://www.ods-brno.cz/reckovice/

Rada MS ODSRada MS ODSRada MS ODSRada MS ODSRada MS ODS

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

ADOPTUJ PADOPTUJ PADOPTUJ PADOPTUJ PADOPTUJ PANENKUANENKUANENKUANENKUANENKU
A ZAA ZAA ZAA ZAA ZACHRÁNÍŠ DÍTĚCHRÁNÍŠ DÍTĚCHRÁNÍŠ DÍTĚCHRÁNÍŠ DÍTĚCHRÁNÍŠ DÍTĚ

Na konci minulého roku proběhla dobročinná akce na ZŠ Horácké
náměstí, pracovišti Uprkova 1a. V rámci projektu UNICEF „Adoptuj
panenku a zachráníš dítě“ jsme společnými silami ušili 17 panenek.
Hlavní myšlenka tohoto projektu spočívá v tom, že každá ušitá panenka
představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně
UNICEF přeočkováno proti šesti smrtelným nemocem. Panenka se
prodávala za 600,- Kč. Tato finanční částka představuje očkování na
jedno dítě.

Poděkování patří všem maminkám, tatínkům, babičkám
a především paní učitelce Mgr. Martině Raiserové a Aleně Vondruškové,
které akci uspořádaly.

BlankBlankBlankBlankBlanka Šimka Šimka Šimka Šimka Šimkooooovvvvvááááá

MISMISMISMISMISTŘI NTŘI NTŘI NTŘI NTŘI NA UMĚLÉM LEDĚA UMĚLÉM LEDĚA UMĚLÉM LEDĚA UMĚLÉM LEDĚA UMĚLÉM LEDĚ
V ORLV ORLV ORLV ORLV ORLOOOOOVNĚVNĚVNĚVNĚVNĚ

Orelská jednota Brno - Řečkovice pozvala na poslední neděli v
roce 2008 rodiny s dětmi do orlovny na krasobruslařskou show Mistři
na „ledě“ a Z pohádky do pohádky.

Před zaplněnou tělocvičnou předvedli nejdříve mladí krasobruslaři
ukázky z pohádek. Po malých krasobruslařích nastoupili opravdoví
mistři: Veronika Dytrtová, skupina synchronizovaného bruslení, Kamila
Hájková a David Vincour, Kateřina Beránková a nakonec Lukáš
Rakowski, kteří předvedli opravdu kvalitní výkon za podpory
aplaudujících diváků. V průběhu celého vystoupení děti i dospělí
soutěžili. K vysoké úrovni vystoupení přispěla také skupina
roztleskávaček a kvalitní moderátorka Monika Brindzáková, kterou
známe z rádia. Spokojeni s výkony byli také trenéři dětí a hlavní
koordinátor programu René Novotný. Název Mistři na „ledě“ nebyl
jen reklamní slogan, ale v Orlovně vystoupili opravdoví mistři. Diváci
toto ocenili potleskem a výbornou atmosférou v sále.

ŽE BŽE BŽE BŽE BŽE BY PŘEY PŘEY PŘEY PŘEY PŘECE JEN?CE JEN?CE JEN?CE JEN?CE JEN?
Zní to jako neuvěřitelná pohádka nebo jako špatně vymyšlený

vtip - ale my snad budeme mít své vlastní koupaliště. Možná to není
zcela přesné, avšak veřejně přístupný bazén je rovněž „koupalištěm“.

Jako Řečkovák, žijící zde téměř od konce války, (mám na mysli II.
světovou, abych vzal vítr z plachet laciným vtipálkům) jsem vždycky
upřímně záviděl lidem z Kníniček, Bystrce, Komína, Jundrova, Pisárek
a dalších částí Brna, kteří měli vodu ke koupání takřka pod nosem. My
ostatní, méně šťastní, jsme nejčastěji chodili pěšky nebo jezdili na kolech
přes Medlánky a Hlubůček (podle oficiálních zdrojů Hluboček) na
Sokolák a i přes letní vedra jsme byli rádi, že je voda aspoň trochu
v dosahu. Abych byl však objektivní, i u nás byly možnosti se občas
ošplouchnout, nebylo to však ono, jak na Pryglu.

Sousedící Mokrá Hora se ještě z dob první republiky honosila
„Koupelnou“, což bylo malé plivátko na konci Jandáskovy ulice u lesa,
postavené v době vzniku zejména pro nejbližší obyvatele půvabných
funkcionalistických vil (o ty ostatně většinou po únoru 1948 obratem
přišli jako nepřátelé režimu). Je logické, že hlavními návštěvníky v době
mého raného dětství byly hlavně děti z širokého okolí. Kvalita vody
v bazénku silně pokulhávala za hygienickými limity, takže já osobně jsem
si odtamtud počátkem padesátých let odnesl dětskou obrnu. Investovat
do tohoto koupaliště byly pro ONV vyhozené peníze, takže bazén chátral
a chřadl, až už ho nebylo možno využít jinak, než pro potřeby rybářů.

To jiné to bylo na „retenčce“ v době, kdy skutečně sloužila jako
retenční nádrž v případě přívalových děšťů nebo povodní a na Ponávce
výš nestála Lachema. Tehdy se téměř každé léto na 1 - 2 týdny,
z provozních důvodů Brněnské vodárny a pro potěchu zdejších obyvatel,
větší část louky změnila ve vodní plochu, kde bylo možno se brouzdat
a ráchat, v místě koryta i udělat pár temp. Tato koryta však byla záludná,
takže kdo dobře neznal topografii louky, šel po kolena a najednou
žbluňk, jakoby kouzlem zmizel pod hladinou.  Ta u betonové hráze
dosahovala výšky tří až čtyř  metrů a pamatuji na kaskadéry, kteří z její
koruny skákali šipkou do vody. To ovšem byly doby, kdy byla voda
ještě čistá natolik, že v ní žili skokani, hrouzci, piskoři a další vodní
havěť. Nad hladinou v těch dnech kroužili racci a vzpomínám, že tam
jednou dokonce přistál i pelikán. Zřejmě ulétl ze zoologické zahrady.
A těch komárů -  ale byla to idylka.

Později už byla louka retenční nádrže většinou natolik suchá, že
si na ní udělali baseballisté hřiště.

Ke koupání pak už jen zbyly Seidlovy rybníky, tzv. „sajdláky“ nad
Mokrou Horou na čistém toku Ponávky. Ta v těchto místech byla
natolik čistá, že byla vedena v registru rybářských revírů jako odchovný
pstruhový potok. Ale odtamtud jsme byli občas vyhnáni nepřejícími
orgány státní moci a rybářského svazu, který rybníčky využíval pro
vlastní účely. Násadu ryb zde i prokrmovali, čímž kvalita vody silně
utrpěla. Ale voda to byla a být při koupání proháněn ochránci veřejného
pořádku a rybáři patřilo k tehdejšímu adrenalinu.

Na hladině rybníčků už tehdy žily divoké kačeny, ochotně
prokrmované kolemjdoucími turisty do takového stupně, že si odvykly
létat. Za svými obdivovateli vylézaly z vody a v zástupu je, co jim malé
nožky stačily, oddaně provázely v očekávání dalších pamlsků. Jejich
stupeň domestikace byl tak vysoký, že navýsost znechutil čelné
představitele strany a města, kteří sem jednoho podzimního přijeli na
jejich lov. Kachny nejen že se z hladiny nezvedly (ony toho už díky své
hmotnosti ani nebyly schopny), ale za svými lovci vyšly z vody a důvěřivě
se dožadovaly potravy.

Časy se mění - věřme, že v tomto ohledu k dobrému - a my
konečně budeme mít svůj vlastní, hygienicky vyhovující a moderní
bazén. A čvachtání se v pofidérních loužích a tůňkách zůstane už jen
v ságách nás, pamětníků. Avšak, kdo ví?

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
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První lednový den roku 2009 byla ve večerních hodinách
vyslána hlídka strážníků na ulici Novoměstskou, kde měl hořet po
dopravní nehodě autobus Dopravního podniku města Brna. Hlídka
MP zjistila, že mimo vozovku na ulici Novoměstské se skutečně
nacházel v plamenech havarovaný autobus. Hlídka neprodleně
přivolala na místo hasiče. Dále od řidiče autobusu zjistila, zda-li se
v autobusu někdo nacházel. Podle jeho slov stačili všichni cestující,
které přepravoval, autobus včas opustit. Strážníci pak usměrňovali
v nejkritičtějšímu úseku nehody dopravu a vyrozuměli dispečink
DPmB o náhradní objízdné trase pro městskou hromadnou dopravu.
K havárii autobusu došlo údajně z důvodu náhlé nevolnosti řidiče,
který následně vyjel s autobusem mimo vozovku a přerazil sloup
veřejného osvětlení a zastavil se o betonovou zídku u jednoho
z místních objektů.

Obsluha čerpací stanice v Hradecké ulici měla 2. ledna 2009
potíže s neplatícím zákazníkem. Neznámý muž totiž  natankoval
pohonné hmoty, za které nezaplatil a sedl si zpět do svého vozidla.
Poté si nasadil  tmavé brýle a dál seděl ve vozu a pečlivě sledoval
obsluhu benzínky. Protože personál pojal obavy o další vývoj situace,
přivolal na místo hlídku strážníků. Útrata za čerpaný benzín byla
pak slovensky hovořícím mužem zaplacena po dohodě s obsluhou
ve slovenských korunách v posledním aktuálním kurzu. Případ
čtyřiadvacetiletého muže si pak převzali státní policisté.

Operační středisko přijalo 2. ledna 2009 telefonické oznámení
o vytrvalém štěkání psa z jednoho bytu v domě na Horáckém
náměstí. Muž na lince 156 uvedl, že v bytě nad ním štěká až do
ranních hodin pes a ostatní nájemníci jsou v noci stále rušeni.
Hlídka se snažila spojit s obyvatelkou bytu, ale nikdo na zvonění
nereagoval. I strážníci měli možnost vyslechnout štěkání psa
z uvedeného bytu. Oznamovatel byl hlídkou poučen o možnosti
podat oznámení na ÚMČ, která je majitelem domu a je schopna
sjednat nápravu.

Volně pobíhající pes neustále napadal 7. ledna 2009
čtyřiačtyřicetiletou ženu z Brna, která byla v odpoledních hodinách
na procházce nedaleko areálu bývalých kasáren v Řečkovicích. Na
místo ihned vyjela odchytová služba MP, aby německého ovčáka
odchytla, neboť se nikde nevyskytoval majitel psa. Odchycený
bezprizorní pes skončil v útulku.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý

vedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí reeeeevíru MPvíru MPvíru MPvíru MPvíru MP

POKRAČPOKRAČPOKRAČPOKRAČPOKRAČOOOOOVVVVVÁNÍ CYKLÁNÍ CYKLÁNÍ CYKLÁNÍ CYKLÁNÍ CYKLU HUDBAU HUDBAU HUDBAU HUDBAU HUDBA
A ŘEA ŘEA ŘEA ŘEA ŘEČČČČČ

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou
COMMUNIO PRO ARTE Vás srdečně zve na KONCERT cyklu
„HUDBA a ŘEČ“.
Koncert se uskuteční na řřřřřečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radniciadniciadniciadniciadnici, Palackého nám. 11,
v pondělí dne 1pondělí dne 1pondělí dne 1pondělí dne 1pondělí dne 16. 2. 2009 v 16. 2. 2009 v 16. 2. 2009 v 16. 2. 2009 v 16. 2. 2009 v 18.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin8.00 hodin. Hudební program, který
bude upřesněn na plakátech, doplní brněnský herec ArArArArArnošnošnošnošnošt Goldft Goldft Goldft Goldft Goldflamlamlamlamlam
s vyprávěním PPPPPohádky prohádky prohádky prohádky prohádky pro doso doso doso doso dospělépělépělépělépělé.
Tradičně volně moderuje Mgr. Jiří Mottl.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jiř. Jiř. Jiř. Jiř. Jiří Moí Moí Moí Moí Mottlttlttlttlttl

PRODÁM garáž ul. Jandáskova (Pod Skalou). Tel: 541 228 398.
PROVÁDÍME ochrany proti dosedání holubů a proti hnízdění
vlaštovek. 15 let zkušeností. Tel.: 603 510 009.
PŮDNÍ vestavby, rekonstrukce střech, zateplování fasád. Výškové
práce. Tel.: 603 510 009
STARŠÍ paní koupí byt, popř. menší RD v Řečkovicích. Pozdější
vystěhování nevadí. Tel.: 606 788 710.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
NABÍZÍME udržování vaší zahrady - sečení a úklid, řezání větví
a drcení, kultivace, orání a urovnání pozemků, dle dohody i jiné
práce. Tel.: 602 730 560.
TĚHOTENSKÁ MÓDA, kojenecké oblečení - pasáž Rozkvět, nám.
Svobody, po - pá 9.30-18.30hod., so 9.30-13.00 hod.
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
REALITY pro Řečkovice,prodáme,pronajmeme byt,dům či zahradu.
Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč.daní a přepisů energií.100%
služby a slušné chování najdete v naší RK.Palackého tř.159, Tel.:721
856 888 nebo 549 210 007.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a daň. přiznání. Tel.: 603 903 029.
VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,
medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250
323. Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
SVATEBNÍ studio Martiny Koktové rozšiřuje své služby o úpravy
a opravy oděvů. Tel.: 606 872 480.
ŽIJTE více v pohodě. Vyžehlíme vaše prádlo. Servis i do 24 hod.
Řečkovice a okolí. Tel.: 777 737 793.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
KOUPÍM garáž na ul.Bří.Křičků nebo pod hřbitovem.Tel.: 606 483 182.
PRODÁM ZAHRADU s chatou v Medlánkách, 510m2. Tel.: 607
900 002.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918.
www.malby-natery.eu
VÝMĚNA OB 1+1 za 2+1, ul. Sibiřská, také v Řečkovicích a okolí,
30m2, zvýšené přízemí, výhled do zeleně. Jsme mladá rodina. Tel.:
777 632 797.
NÁJEMNÍ byt 3+1 vyměním za 1+1,Řečkovice a Kr.Pole.Tel.: 607
994 361.
PŘÍJEM digitální TV zajistím u Vás doma. Platíte 300 Kč za
započatou hodinu práce. Pokud nebudete spokojeni s kvalitou
příjmu, neplatíte nic. Ing. Jaroslav Chládek, tel. 728 256 067,
www.digivize.cz
VYMĚNÍM OB 1+1 pěkný, zrekonstruovaný byt s balkonem
v Řečkovicích za OB 2+1 a větší, také v Řečkovicích. Kontakt: +420
775 746 626.
PŘEDNÁŠKY, semináře jako na  Univerzitě 3 věku, práce s PC,
mobilem, astrologie, sujok, Feng shui, jak užívat trekingové hole,
jak trénovat paměť najdete na www.natura-panacea.cz

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDAAAAA
70, BRNO-KRÁL70, BRNO-KRÁL70, BRNO-KRÁL70, BRNO-KRÁL70, BRNO-KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

INFINFINFINFINFORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNOROOOOOVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:

3. února 18.00 hod. sál ZUŠ kytarový recitál pedagoga
BcA. Tomáše Hoňka

4. února 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert
5.-8. února Dunajská středa - účast akordeonové třídy J. Sapákové
na Mezinárodní akordeonové soutěži
11. února 9.00 hod. oba sály ZUŠ Okresní kolo Národní

soutěže ve zpěvu - celodenně
Třídní koncerty HO a ukázkové hodiny TO (TO - Palackého tř. 146).

MgrMgrMgrMgrMgr. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jank. H. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
Po ukončení programu si mohli malí i velcí diváci vyzkoušet

„umělý led“. Ocenili také občerstvení v našem orelském klubu.
Následující dny bruslařům přály, začalo mrznout. Nadšení malých
bruslařů je pro nás výzvou do budoucna umožnit v zimních měsících
na orelském hřišti bruslení široké veřejnosti na přírodním ledě.

Více informací o naší jednotě na: www.orlak.cz
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HAIDLHAIDLHAIDLHAIDLHAIDLOOOOOVÉ V GVÉ V GVÉ V GVÉ V GVÉ V GALERII NALERII NALERII NALERII NALERII NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI

Nevšední vánoční dárek přinesla naše galerie v podobě kombinované výstavy koncem minulého
roku. Malíř a grafik Přemysl Povondra, rodák z blízkého Tišnova, nyní žijící a pracující v Kladně, se
u nás představil vůbec poprvé. Autor pochází z umělecky založené rodiny a výtvarnému umění se
díky vlivu rodičů věnuje od dětských let. Cestu k umělecké dráze mu otevřela nejen Lidová
konzervatoř, ale také působení v ateliérech Františka Emlera, jehož grafické práce jsme vystavovali
před několika lety. Na přelomu 60. a 70. let pokračoval autor ve studiu na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Zde jeho další přístup k životu i umění  výrazným způsobem ovlivnil učitel Cyril Bouda.

Dnes se Přemysl Povondra kromě výtvarné činnosti věnuje také pedagogické práci. Ve
spolupráci se svojí paní vede dětský výtvarný kroužek, známý i za hranicemi českých zemí.
Mimo to se podílí na hnutí „Na vlastních nohou Stonožka“, ve kterém děti prodávají své
výtvarné práce, aby tak pomáhali jiným handicapovaným dětem. Jeho vlastní výtvarné dílo je
rozsáhlé a všestranné. Setkání s klasickými čínskými vystřihovánkami ho přivedlo k pozoruhodné
technice prořezávaného kartonu a přemalby. Volí náměty historické, například z řecké mytologie,
inspiraci nachází také v kráse ženského těla. Bohatá fantazie, výrazné barvy a neobyčejná
technika staví autora k oblíbeným a uznávaným umělcům.

Vedle obrazů Přemysla Povondry vystavovali v galerii také
mistři skláři - otec Jiří a syn Jakub Haidlové, trvale působící ve
Svojkovicích u Nového Boru. Založení jejich sklářské dílny
v polovině 90. let předcházel zájem o historii výroby lesního skla,
navázali na umění starých „lesních mistrů“. Dílna je zaměřena na
výrobu replik historického skla převážně z období raného
středověku až do poloviny novověku. Podklady získává
z historických pramenů, dobových rekonstrukcí, kresebných
rekonstrukcí, ale i z muzeí podle originálních předmětů nebo
z archeologických pracovišť z řady míst po celé Evropě. Číše,
číšky, holby, lahve, olejové lampy či nápojové sklo prodává sklářská

dílna AnticGlass po celé Evropě a můžeme bez nadsázky říci, že patří ke skutečným špičkám. Hlavním odběratelem je švédská obchodní společnost
ScanGlas AB. Zřejmě
největším oceněním je
výběr výrobků pro muzea
ve Skandinávii, Německu,
Francii, Anglii a v dalších
zemích. Vývoj v posledních
letech naznačuje, že by se
české sklo mohlo stát
historickým pojmem.

Není tomu tak
dávno, co se v tisku objevila
zpráva o ukončení existence
slavné sklárny v severočeské
Chřibské. Ta byla
symbolem českého sklářství
a trvala nepřetržitě od roku
1414. Absolvent sklářské
školy Jiří Haidl založil svoji
vlastní dílnu v podobné
situaci, po zrušení výroby
olovnatého skla ve firmě
Crystalex. Vydal se po
stopách svých předků
a vzkřísil zapomenuté
a opomíjené technologické
postupy, které kdysi bývaly
předmětem obdivu v celé
Evropě. Věřme, že ve svém
úsilí nezůstane sám.
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