ŘÍJEN 2012
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 10., ROČNÍK XXI

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 12. 10. 2012 od 14 00 hodin do 22 00 hodin a 13. 10. 2012 od 8 00 hodin
do 14 00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů na území MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
v okrsku č. 280 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116 do konce sudá
Banskobystrická 123 do konce lichá
Dlouhé hony
Dudíkova
Járy Cimrmana
Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá
Kuřimská 21a, 21b
Palackého tř. 172 do konce sudá
Podhájí
Skutilova
Vránova 1-43 lichá
Vránova 2-46 sudá
v okrsku č. 281 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-112 sudá
Banskobystrická 77-121 lichá
Filkukova sudá
Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá
Měřičkova 2-18 sudá
Nové nám.
Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 67-103 lichá
Vránova 45-113 lichá
Vránova 48-100 sudá
v okrsku č. 282 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá
Žitná 15-23 lichá
v okrsku č. 283 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boskovická 1-17 lichá
Žitná 1-13 lichá
Žitná 8-44 sudá
v okrsku č. 284 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá
Letovická 1-15 lichá
Letovická 2-22 sudá
Měřičkova 44-54 sudá
v okrsku č. 285 je místnost pro hlasování ZŠ
Novoměstská 21 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Kunštátská 1-31 lichá
Kunštátská 2-4 sudá
Novoměstská 23-63 lichá
v okrsku č. 286 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Horácké nám. 2-9

v okrsku č. 287 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-75 lichá
Banskobystrická 2-66 sudá
Böhmova
Filkukova lichá
Horácké nám. 10-11
Horácké nám. 13
Kolaříkova
Kořenského
Měřičkova 28-42 sudá
Měřičkova 33-91 lichá
Vránova 104-166 sudá
Vránova 115-191 lichá
v okrsku č. 288 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Ječná 2-42 sudá
Ječná 21-39 lichá
Koláčkova
Medlánecká lichá
Olšanského
Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá
v okrsku č. 289 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Dillingerova
Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá
Nachová
Renčova 1-15 lichá
Vitáskova
Žlutá
v okrsku č. 290 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Kremličkova 2-10 sudá
Renčova 2-36 sudá
Renčova 17-23 lichá
Škrétova 2-12 sudá
v okrsku č. 291 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova
Díly
Gusty Blahové
Jelení
Jezerůvky 17– do konce lichá
K Západi
Leknínová
Prašná
Prumperk
Terezy Novákové
Žilkova
v okrsku č. 292 je místnost pro hlasování Gym.
Terezy Novákové 2 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Azurová
Duhová
Fialová
Kubova
Lacinova
Ladova
Oranžová

v okrsku č. 293 je místnost pro hlasování ÚMČ
Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
Malíkova
Marie Hübnerové
Ovčírna
Palackého nám.
Uprkova
Vážného
Veselka
KÚ Řečkovice
v okrsku č. 294 je místnost pro hlasování ÚMČ
Palackého nám. 11 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků
Generála Kadlece
Kárníkova
Úlehle
v okrsku č. 295 je místnost pro hlasování ZŠ
Horácké nám. 13 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Cupákova
Dolnice
Gromešova
Hapalova
Jandáskova 1-27 lichá
Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická
Karásek 1
Královka sudá
Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá
Loučky
Luh
Maříkova 1-5 lichá
Maříkova 2-42 sudá
náměstí Vojt. Matyášové lichá
Sněžná 5-10
Vlasty Pittnerové lichá
Železničářská
v okrsku č. 296 je místnost pro hlasování MŠ,
Tumaňanova 59 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové
Brigádnická
Jandáskova 22a-52 sudá
Jandáskova 45-67 lichá
Pod hájkem
Pod zahradami
Skoumalova
Skrejš
Tumaňanova 1-59 lichá
Tumaňanova 2-74 sudá
U Vránova mlýna
Úhledná
KÚ Mokrá Hora
3. Voliči bude umožněno hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů, když prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Informace ÚMČ
Zpráva z 31. a 32. schůze RMČ a z XIV. zasedání ZMČ
31. schůze RMČ se konala 22. 8. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací (základních
a mateřských škol) k 30. 6. 2012,
souhlasila se zvýšením počtu dětí ve třídách MŠ Kárníkova 4 v tomto
a příštím školním roce z 24 na 27,
schválila zvýšení nájemného v bytech v nástavbě na domě Novoměstská
7-19 odstraněním slevy 5 %, která byla poskytována, neboť zde nebyly
výtahy (výtahy budou instalovány do prosince letošního roku), a odstraněním slevy za plochu místností, které mají zkosený strop,
projednala další bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídky na výměnu oken a balkónových sestav
v domech Novoměstská 7-19 a 23-41 za plastové (výměna se netýká oken
v nástavbách), dále rada schválila seznam dodavatelů, jimž bude výzva
zaslána,
ustavila komisi pro otevírání obálek s nabídkami na výměnu oken a balkónových sestav v domech Novoměstská 7-19 a 23-41 a komisi, která bude
tyto nabídky hodnotit,
schválila smlouvu o dílo se společností CESTAV, s. r. o., Ořešínská 5, Brno,
na opravu okapového chodníku a soklu MŠ Kárníkova 4,
schválila smlouvu o dílo se společností COOPTEL, stavební a. s., Černovické nábřeží 7a, Brno, na opravu oplocení domu T. Novákové 92,
schválila smlouvu o dílo se společností TB služby, s. r. o., Janouškova 1a,
Brno, na výměnu ohřívače vody v objektu Naděje, Hapalova 20,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
nenavrhla žádné úseky místních komunikací, na nichž pro jejich malý dopravní význam nebude zajišťována zimní údržba (tyto úseky se uvádějí
v nařízení města Brna, schvalovaném Radou města Brna),
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XIV. zasedání ZMČ se konalo 6. 9. Zastupitelstvo:

•
•
•

schválilo potřebná rozpočtová opatření,
projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2012,
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen
2012,

Termín zasedání ZMČ
XV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2012 od 15:00 hod. v zasedacím
sále řečkovické radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Omezení průjezdu
z Maříkovy ulice pod tratí
ke Vránovu mlýnu
V uplynulých dnech byla na volné ploše mezi železničním náspem
a ulicí Maříkovou vedle cesty vedoucí k propustku pod tratí zahájena
stavba nového autosalonu a servisu firmy Auto Pokorný. Součástí
tohoto díla je i vybudování 6 metrů široké zpevněné komunikace
mezi Maříkovou ulicí a zmíněným propustkem v železničním náspu.
Její stavba započne 10. října a dokončena by měla být na konci téhož
měsíce. Po dobu prací zde musí být omezen provoz (je třeba odtěžit
určité množství zeminy, položit inženýrské sítě a jednotlivé konstrukční
vrstvy nové silnice), automobily tedy nebudou moci tudy projet. Firma,
jež celou stavbu zajišťuje, přislíbila zkrátit nevyhnutelná omezení na
nezbytnou dobu a zachovat průchod pro chodce.
Ladislav Filipi
místostarosta

•
•
•

projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
souhlasilo s návrhem novely vyhlášky města Brna o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

32. schůze RMČ se konala 18. 9. Rada:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

projednala zprávu o vyúčtování letošních Vavřineckých hodů (příjmy činily 234 240 Kč, výdaje 478 115 Kč),
schválila plán inventur na rok 2012 a jmenovala hlavní inventarizační komisi,
schválila dohodu s městem Brnem o podmínkách postoupení dotace na
podporu regenerace panelového sídliště Řečkovice,
schválila smlouvu o dílo na sanaci vlhkosti bytového domu Palackého
nám. 9 s firmou Ekosain, s. r. o., Horácké nám. 1, Brno,
projednala bytové záležitosti,
schválila smlouvu o dílo s Ing. Luďkem Burešem, Podskalská 22b, Brno, na
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci parkoviště u domu
Žitná 21,
schválila smlouvu o dílo na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Skoumalově se společností ELCAN, spol. s r. o., Rumiště 3, Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Částečná uzavírka v ulici
Terezy Novákové
O víkendu 10. a 11. listopadu bude uzavřen jízdní pruh silnice
v ulici Terezy Novákové ve směru do centra města. Jedná se o úsek od
Družstevní ulice po ulici Medláneckou. Dopravní podnik totiž připravuje opravu kolejí na konečné stanici linky č. 1, což znamená, že po
uvedenou dobu sem nebudou moci zajíždět tramvaje. Automobilovou
dopravu svedou v daném místě značky do protisměrného pruhu.
Protože se jedná jen o několikametrovou uzavírku, nepočítá se s řízením
dopravy semafory.
Ladislav Filipi
místostarosta

Přidělování dotací
neziskovým organizacím
v roce 2013
Žádost je možné podat do 30. listopadu 2012 na rok 2013 na
sekretariátě ÚMČ, žádosti podané po tomto datu lze projednat jen ve
výjimečných a odůvodněných případech. Žádost se podává písemně,
všechny požadované údaje jsou uvedeny ve vzorech na internetových stránkách www.reckovice.cz (Stáhněte si (formuláře, žádosti)
– Sekretariát, informatika, matrika ), včetně platné metodiky.
Na přiznání dotace není právní nárok, důvody neposkytnutí se nesdělují, žádosti včetně příloh se nevracejí. Žadatelem o dotaci nemůže být
právnická osoba, která má nevypořádané závazky vůči městské části
nebo statutárnímu městu Brnu, přičemž nevypořádaným závazkem se
rozumí také nedostatečné nebo neprovedené vyúčtování dotace za
předchozí období.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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Státní symboly naší republiky (2. část)
Státní hymna
Státní hymnou naší republiky se stala první sloka české písně „Kde
domov můj“, kterou složil hudební skladatel František Škroup pro divadelní hru Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka“ a kterou v roce 1834 poprvé
veřejně zazpíval slepý houslista Mareš. Veřejný zpěv této vlastenecké
písně byl v následujících desetiletích rakouskými úřady zakazován.
V roce 1920 se stala první částí oficiální československé státní hymny. Její
druhou část tvořila první sloka slovenské národní písně „Nad Tatrou sa
blýska“, jejímž autorem je slovenský hudební skladatel Janko Matúška.
Tento státní symbol s výjimkou válečného a protektorátního období
1939 - 1945 přežil všechny režimy, které se v naší republice dosud
vystřídaly. Naši občané se s ní setkávají téměř na každém kroku – žáci
se ji učí zpívat již na základních školách, zpívá se při státních svátcích
a jiných významných výročích našeho státu, zní při vítězných sportovních utkáních našich sportovců. A od roku 1993 její jednotlivé části tvoří
státní hymny nástupnických států někdejšího Československa – České
republiky a Slovenské republiky.

Státní vlajka
První podoba možné zástavy budoucího československého státu se začala
rýsovat již v průběhu první světové války.
Naši legionáři jako svoji bojovou zástavu
používali vlajku s modrou, bílou a červenou barvou, kde uprostřed byla zlatým
písmem vetkána písmena ČS, symbolizující
budoucí společný stát Čechů a Slováků.
Další možnou podobou státní vlajky byl
společný návrh jednoho z vůdčích představitelů našeho zahraničního odboje generála
Milana Rastislava Štefánika a akademického
malíře Vojtěcha Preissiga, kterou používali čeští a slovenští krajané žijící v USA.
Návrh byl zřetelně inspirován americkou
vlajkou. Zobrazoval vlajku s modrým, bílým
a červeným pruhem, kde v prostředním
modrém pruhu byly umístěny čtyři bílé
pěticípé hvězdičky, symbolizující územní
celky budoucího československého státu
– Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko.

Návrh vlajky legionářů

Návrh vlajky M. R. Štefánika

Návrh vlajky s kalichem

Po vzniku Československé republiky to
zprvu vypadalo, že se jako státní vlajka bude
nadále užívat tradiční bíločervená vlajka
Českého království. Další návrhy zobrazovaly
na vlajce v různých podobách např. husitský
kalich, odkazující na reformní náboženské
hnutí v českých zemích v 15. století. Ale
Vlajka s modrým klínem
pro odpor slovenské politické reprezentace, – stálice mezi našimi
která chtěla do nové vlajky zakomponovat státními symboly již
také modrou barvu, a protože bíločervená od roku 1920
vlajka se navíc podobala již existující vlajce
polské i rakouské, rozhodlo se o definitivní vlajce ČSR až v roce 1920.
Nový návrh vlajky vybírala komise odborníků – archivářů a heraldiků.
Její člen - archivář Jaroslav Kursa - přišel s originálním návrhem, který
dodnes činí naši vlajku unikátní. Zapracoval do bíločervené vlajky
modrý klín, sahající do poloviny její délky. A tento návrh byl posléze
parlamentem 30. března 1920 schválen. Členové komise neponechali
nic náhodě. Po Vltavě nechali po čtyři dny brázdit dva parníky, na jejichž
žerdích se ve větru třepotaly nové vlajky s modrým klínem, což ze
břehu pozorovali odborníci, politici i umělci. Červená a bílá barva měly
symbolizovat české země, modrá Slovensko a tyto tři barvy byly navíc
barvami slovanskými.
V období Protektorátu Čechy a Morava německá protektorátní moc
zakázala používání vlajky s modrým klínem - symbolizovala období
svobodné Československé republiky, a navíc nacistům modrý klín
připomínal symbol nenáviděných Svobodných zednářů. Místo ní
protektorátní úřady používaly trikoloru se třemi vodorovnými, stejně
širokými pruhy v pořadí barev bílá, červená a modrá. Ale československý zahraniční odboj reprezentovaný exilovou vládou v Londýně,
a československé jednotky, bojující na frontách druhé světové války
za obnovení svobodné Československé republiky, v rámci zachování
kontinuity s předválečným Československem nadále oficiálně používaly
původní československou státní vlajku s modrým klínem.
Ta potom v nezměněné podobě přetrvala i po roce 1945, kdy odolala
možným nápadům zakomponovat do ní symboly komunistického
hnutí po vzoru vlajek Sovětského svazu či NDR. A ve stejné podobě byla
na konci roku 1992 při dělení Československa převzata Českou národní
radou jako státní vlajka samostatné České republiky.
Pokračování v příštím čísle.
Jan Jandl

Farář P. Jacek Kruczek odchází
Občasná změna působiště patří
k životu a práci katolického kněze. Po
sedmi letech tak opouští Řečkovice
oblíbený duchovní správce zdejší
farnosti P. Jacek Kruczek. Byl ustanoven farářem v Okříškách a na
poutním místě Přibyslavice u Třebíče.
Během smutného loučení nám odpověděl na několik otázek:

Kdysi při svém nástupu jsi vypadal ustaraně. Vzpomeneš ještě, proč?
Co mě tehdy ohromilo? Plný kostel. Doma v Polsku mě připravili na
ryze ateistické prostředí a já jsem zde objevil živou farnost, bohoslužby
naplněné do posledního místa dokonce třikrát za neděli. Jak tohle
množství zvládnu, ptal jsem se.
Jaké lidi jsi v Řečkovicích potkal?
Už dávno vím, že lidé jsou na celém světě stejní. Dobří a zlí, srdeční
i uzavření. Jediné specifikum Řečkovic jsem objevil v množství obyvatel,
kteří se nedávno přistěhovali z různých koutů Brna i z celé republiky, ba

i ze Slovenska. Každý sem vnesl něco dobrého a zajímavého. To se odráží
i v pestrosti farnosti u svatého Vavřince. Kdybyste se mě ale zeptali, co
je na této farnosti nejkrásnějšího, odpovím, že je to množství mladých
rodin, velmi mnoho dětí. Proto má i budoucnost.
Zůstává po Tobě kostel jako z cukru, opravená fara, nová mládežnická klubovna, plná aktivit. Prozradíš, co se Ti nepodařilo?
Perfektně se naučit česky. Zbytek se určitě dozvím u posledního
soudu. A chválu bych rád utlumil upozorněním, že mnoho dobré práce
tady odvedl už můj předchůdce P. Jan Pacner. Kromě toho chci poprosit
- pokud jsem snad někomu nevědomky ublížil - promiňte mi to.
Máš ještě nějaké přání?
Poděkovat všem Řečkovákům za srdečnost, podporu, za vlídné
přátelské vztahy. Cítil jsem se dobře také mezi těmi, kteří do kostela
nechodí, mezi prostými občany i zástupci radnice. Bylo tu příjemné
setkávat se s lidmi při všech příležitostech, nejen při bohoslužbách,
svatbách či pohřbech. V mojí paměti a modlitbách zůstanou Řečkovice
navždy dobrým domovem.
Tak ať Tě mají lidé na novém působišti rádi nejméně tak, jako my.
A Bůh ať Ti do náročné služby dopřeje pevné zdraví!
Václav Štaud
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S vláčkem TOPíkem
jsme to s dětmi rozjeli

CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
tel: 608 644 313, dominocvc@gmail.com, www.ddmhelceletova.cz

NABÍDKA  AKCÍ  NA ŘÍJEN 2012
Přihlášení na všechny akce prosíme předem na výše uvedeném
kontaktu.
Středa 10. 10. 2012, 18:15-20:15
Dóza na máslo-keramická krabička, CVČ Domino
Pro dospělé a mládež od 12 let. Vyrobíme si praktickou máselničku či
dózu na drobnosti. Domluvíme se na glazování výrobku. Cena 200 Kč.
Sobota 20. 10. 2012, od 9:30 hodin, konec kolem 13 hod.
Fotoalbum z leporela na libovolné téma.
Přepracování starého leporela na pěknou fotoknížku. Pro dospělé a mladé
od 12 let.
Cena: 200 Kč. S sebou fotografie.
Čtvrtek a pátek 25. 10 a 26. 10. 2012 - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
– AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY  A ŠKOLÁKY – „SOCHAŘ A VÝLETNÍK“
Scházení 7:30-8:30 hodin, rozcházení 15-16 hod. Akce se hodí pro
všechny děti, výtvarné nadání není podmínkou. Cena: 300 Kč/1 den,
600 Kč/2 dny.

3. září odpoledne na Horáckém náměstí jsme se společně s kolemjdoucími dětmi pokusili již potřetí namalovat vláček co nejdelší a co
největším počtem dětí. Letošní počasí nám přálo. Byl krásný slunečný
den, a tak nebylo divu, že dětí přišlo opravdu velké množství. Malí malíři
sice oproti loňskému ročníku malovali spíše menší vagónky, zato některé
byly krásně vybarvené a naložené velmi zajímavým sortimentem.
Tradičně tedy nechyběla zvířátka, ptáčci nebo květiny. Velmi zajímavý
byl také vagónek ve tvaru auta, ale vezli se také Gormiti či jiné oblíbené
pohádkové postavy. Nad vláčkem s 62 vagónky a délkou 57 metrů se
klenula barevně vykreslená duha a usmívala žlutá sluníčka. Děti za svou
píli dostaly nejen sladkou odměnu, ale i pastelky a nafukovací balónky.
Letos jsme také poprvé vyhlásili tři nejkrásnější vagónky, i když volba
pouze tří malířů byla mezi tolika pěknými výtvory nesnadná. Na závěr
bych ráda poděkovala všem, kteří se letošní akce zúčastnili. Poděkování
patří jak pořadatelům, tak rodičům a jejich dětem, které letos již samy
bez ostychu přicházely, chopily se kříd a pomohly nám vytvořit
příjemnou odpolední zábavnou atmosféru prvního školního dne.
Vítězem letošního malování se stal Čeněk Motyčka za vagónek
s myšákem, na druhém místě Lucie Sedlmajerová za vagónek plný
květin a třetí místo si zasloužili Dominik Kinzl a Benjamin Motyčka za
společný výtvor vagónek s andulkou.
Všem jmenovaným ještě jednou blahopřeji a jen tak dál, malujte
a malujte…
Za místní organizaci TOP 09
Mgr. Dita Pivoňková

DOMOV JE DOMA
V týdnu 26. 11. – 2. 12. 2012 bude v celé republice probíhat informační kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než
jindy setkat s informacemi o zajímavé sociální službě – rané péči.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě
raného věku (0 - 7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším
postižením.

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace,
stejně jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či
využít ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči aktivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem
potřebují členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.
Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 27. 11. 2012 do
Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00 do 17.00
hodin otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky.
Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové
stránky www.ranapece.cz.
Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového konta: 243988498/0300. Děkujeme.

Středa 31. 10. 2012, 18:15-20:15
Keramický adventní věnec, CVČ Domino
Pro dospělé a mládež od 12 let. Cena 200 Kč.
Jana Podzemná

CVČ Mateřídouška
Gromešova 1, Řečkovice

Máme dosud volná místa v kroužcích:
Pro děti a mládež: Nitka, keramický, bubny, flétna, jazykové,
kulturní klub, Psí kamarád, rybářský, Kameníček, Mlsné jazýčky,
výtvarné s různým zaměřením.
Pro dospělé: Kroužky výtvarné a pohybové.
Pro rodiče a děti: Nabídka je široká, stačí si vybrat.
Zájemci, můžete se hlásit emailem na adrese
cvcmateridouska@seznam.cz nebo telefonicky 739 283 230
(Pospíšilová) nebo 732 325 457 (Psotová).
Více informací o všech kroužcích najdete na adrese:
www.ddmhelceletova.cz/mateřídouška.
Říjnové akce:
Kulturní klub
Na programu klubu je promítání filmů, návštěva divadelních
představení, výlety. Více informací naleznete na našich stránkách.
Staňte se členy klubu i vy. Návštěva filmů je i pro nečleny klubu,
zvýhodněné vstupné pro „klubisty“.
Pátek 12. 10. 17.00 – 19.00 hodin Film Zataženo, občas trakaře
3D (klub 30 Kč, ostatní 60 Kč).
Středa 24. 10. 17.00 – 19.00 hodin Cesta za dinosaury 3D
(klub 30 Kč, ostatní 60 Kč).
Hlášení na akce: cvcmateridouska@seznam.cz,
Pospíšilová 739 283 230, Psotová 732 325 457
Sobota 6. 10.  Den jeřabin, od 9.00 do 12.00 hodin.
Tradiční podzimní akce pro rodiče s dětmi.
Výtvarné dílničky, pečení mrkvánků. Při dobrém počasí ohníček
na zahradě a skákací hrad. S sebou buřtíky na opečení a dobrou
náladu. Na akci se nemusíte hlásit předem. Přijďte si užít posledních chvil hezkého počasí.
Cena: 50 – 200 Kč, dle absolvovaných dílen.
Keramické čtvrtky: 18. 10. Tužkovník, 17-18 hodin, cena:
150,-, přihlášky týden předem, s sebou přezůvky.
Příměstský tábor 25. 10. - 26.10.
„Animáky aneb pohádky trochu jinak“
Zaměření na animované filmy a jejich hrdiny. Hraní her, tvoření.
Po dobrém obědě se podíváme na pěkný „animáč“.
Cena: 250 Kč za den. Denně od 8.00 do 16. hodin.
Přihlášky: Daniela Pospíšilová, 739 283 230,
cvcmateridouska@seznam.cz.



Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Netradiční zahájení školního roku na ZŠ Novoměstská
Letošní školní rok jsme zahájili opravdu velmi slavnostně. Naši
opravenou školu si přišel prohlédnout primátor města Brna p. Roman
Onderka v doprovodu vedoucího magistrátního odboru školství,
mládeže a tělovýchovy p. Martina Jelínka a starosty p. Marka Viskota.
Jako každý rok přivítala ředitelka v atriu školy všechny žáky a rodiče,
pan primátor i pan starosta přítomné pozdravili a popřáli jim úspěšný
školní rok. Nových prvňáků se pak ujali deváťáci, aby je poprvé uvedli

do lavic, samozřejmě v doprovodu rodičů a prarodičů. K dětem ve
třídách neformálně a v odlehčeném tónu promluvili i naši hosté. Aby
prvňáci na svůj první velký školní den nezapomněli, předal jim pan
primátor dárkové tašky, v nichž nalezli nejen „důležité školní potřeby“,
ale též hodnotné knížky. Všem žákům 1. tříd přeji, aby se jim ve škole
dařilo a tu knížku s věnováním si za rok už četli sami.
Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy

SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO
Možná se Vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní
zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř
s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren
anebo zaměstnancem sociálního odboru. A Vy váháte, zda uvěřit.
Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále
se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru starších lidí
a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory.
Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly, je přitom celá řada. Od
viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové,
které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou
už před několika lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP
Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle
541 248 844 jsou strážníci každý pracovní den (po-čt 7:30–17:00, pá
7:30–14:30) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných
službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk.
Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako
falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci.
Pokud tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že
jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu
a ihned vytočte linku 541 248 844, kde strážníci obratem v databázi MP
Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy.
Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete
a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně
velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré Vám
známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit
nedorozumění, než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane
někdo jiný.
Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků
vybraných institucí najdete na www.mpb.cz, v Poradenském centru MP
Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 544 252 617.
Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

Projekt „Hledáme babičku.
Zn.: nejlépe i s dědečkem.”
Hledáme babičku a (nebo) dědečka…
Odstěhovali se Vaši blízcí daleko? Vídáte svoje vnoučata jen pár dní
v roce? Rádi byste se stali dědečkem a babičkou, ale vnoučátka (zatím)
nemáte?
Máte co nabídnout! Svou lásku, pozornost, krásné příběhy a volný
čas můžete dát dětem, které mají své prarodiče příliš daleko a schází
jim.
Ve Vašem okolí jistě žije rodina, jejíž prarodiče bydlí daleko a dětem
moc schází. Pomůžeme Vám se s nimi seznámit.

Hledáme rodiny s dětmi, jimž schází prarodiče…
Odstěhovali jste se za prací do jiného města a vídáte své blízké
jen pár dní v roce? Chybí Vašim dětem častější kontakt s babičkou
a dědečkem?
Ve Vašem okolí jistě žijí senioři, jimž schází společnost vnoučat.
Můžete se setkat s „náhradní” babičkou či dědečkem – pomůžeme
Vám se s nimi seznámit.
Řečkovické Rodinné centrum MaTáTa připravuje podzimní vícegenerační setkání zájemců o seznámení – pestrý akční program i prostor
pro povídání nad šálkem kávy, hraní, sdílení a výměnu zkušeností a nová
přátelství.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili e-mailem matata@matata.cz nebo
telefonicky - 605243249, kde také rádi zodpovíme Vaše dotazy. Můžete
také zaslat přihlášku na adresu Eva Klárová, Vodova 49, 61200, Brno.
Termín akce zašleme přihlášeným zájemcům v průběhu října.
Informace můžete také sledovat na www. Matata.cz.
Projekt Hledáme babičku. Zn.: nejlépe i s dědečkem.”
podpořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna.
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Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

Placená předvolební inzerce

DOSAĎTE SI DO KRAJE SVÉ LIDI Z BRNA

Ing. Stanislav Juránek

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Naše výpočty ukazují, že je možné při jednorázové
platbě 300.000 získat byt 2+kk za 5.000/měsíčně při
době splácení 20 let. Pro byt 3+kk a jednorázové
investici 500.000 počítáme 7.500/měsíčně opět po
dobu 20let. Po skončení doby
splatnosti budou byty převedeny
do osobního vlastnictví.

Jan Vitula

kandidát na hejtmana

Mgr.David
DavidMacek
MacekM.A. Ing. Klára Liptáková
Mgr.
Ing. Klára Liptáková

MY PŘICHÁZÍME S ŘEŠENÍM

www.jan-vitula.cz

Placená předvolební inzerce
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Společně to dokážeme!
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Mokrá Hora s podporou městské části BrnoŘečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory
ve středu 10. října 2012, odjezd v 7:30 hodin z Brna - Mokré
Hory, roh ulic Jandáskova a Tumaňanova, předpokládaný návrat
do 18:00 hodin.
Trasa: Jaderná elektrárna Dukovany - prohlídka elektrárny,
Náměšť nad Oslavou – prohlídka zámku a historické části města,
Křižanov – prohlídka historických památek městyse.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20,
v pondělí 1. října 2012 před přednáškou od 16:30 do 17:00 hod.
u paní Fialové, nebo na tel. čísle 607 962 895 v pracovních dnech
mezi 16:00-18:00 hod.
Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

JUDr. Helena Sýkorová, vedoucí kandidát z města do Zastupitelstva
Jihomoravského kraje, spolu s dalšími kandidáty KSČM - Ing. Pavlem
Březou, Ing. Ladislavem Býčkem a RNDr. Danielem Boreckým, CSc.
žádají o Váš hlas a podporu při realizaci volebního programu KSČM.

Placená inzerce

Placená inzerce

(O programu více na www.kscm-brno.cz)

I Váš hlas rozhodne o budoucnosti
Brna a Jihomoravského kraje!
Placená předvolební inzerce

KDU-ČSL a MORAVANÉ
zvou srdečně spoluobčany na pietní shromáždění
u příležitosti státního svátku vzniku
Československé republiky

v neděli 28. října 2012 v 11:30 hodin
do parku před kostelem na Palackého nám.
v Řečkovicích.
J. Prchal
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Další dvě školské budovy prokoukly

MŠ Novoměstská

MŠ Kárníkova

Nový školní rok je přibližně měsíc v plném proudu, na některých
našich školských budovách nicméně ještě začátkem září probíhaly
dokončovací práce, na jiných byly opravy či investice ukončeny zároveň
s koncem prázdninových měsíců.

i MŠ Kárníkova. Náklady činily 1,6 mil. korun včetně DPH. Personálu obou
zmíněných školek, jakož i personálu Mateřské školy Škrétova, kde byla
v srpnu rekonstruována elektroinstalace, bych chtěl tímto poděkovat za
zvýšené úsilí spojené se stavebním ruchem.

Největší stavební ruch letos probíhal v Mateřské škole Novoměstská,
jejíž budova doznala zásadních změn jak z vnějšího pohledu, tak co se
vnitřního stavu týče. Práce uvnitř objektu spočívaly v rekonstrukci sociálních zařízení a kuchyně, včetně vnitřních rozvodů kanalizace a vody,
a v rekonstrukci elektroinstalace, včetně osvětlení. Celkové náklady na
akci činily 3,5 mil. korun včetně DPH. Vedle těchto náročných prací
souběžně probíhala také regenerace vnějšku budovy, spočívající ve
výměně oken a zateplení obvodového pláště. Na tuto akci se podařilo
získat třímiliónovou injekci z rozpočtu města Brna. Obdobné práce
proběhly v loňském roce v Mateřské škole Kárníkova, avšak bez zateplení obvodového pláště, usilovali jsme proto o položení této pomyslné
třešničky na dort letos. Jelikož zastupitelstvo na svém červnovém
zasedání vyčlenění potřebné částky schválilo, dočkala se nového kabátu

Po dokončení dvou zmíněných akcí zbývají už pouze poslední dvě
budovy škol či školek, které na zateplení a výměnu oken čekají. Je do
jisté míry paradoxní, že budovy MŠ Škrétova a Měřičkova, které byly
z hlediska jejich tepelně-technického stavu vyhodnoceny jako nejpotřebnější pro regeneraci, se dostaly na pomyslný konec pelotonu. Je
tomu tak proto, že se tyto dvě budovy podařilo v minulosti začlenit mezi
několik ostatních brněnských školských objektů, které se objevují mezi
žádostmi o příslušnou dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Musely tedy ještě nějakou dobu počkat, neboť výzva k podávání žádostí
o dotaci byla vyhlášena až v letošním roce. V každém případě je velice
reálné, že obě školky se svou žádostí uspějí a dočkají se výměny oken
a nového kabátu již v roce 2013.
Mgr. Marek Viskot, starosta

Štěpán Rak a Alfred Strejček – KONCERT PRO MISTRA JANA
„Vivat Comenius, Vánoční rozjímání, Vivat Carolus Quartus, Amen,
pravím ti, Cesty naděje“- jsou názvy pořadů, které bylo možno zhlédnout ve Sboru Páně CČSH v Řečkovicích v podání světového virtuosa ve
hře na koncertní kytaru, pana prof. Štěpána Raka, a mistra přednesu
a slova, pana Alfreda Strejčka.
Ten, kdo měl možnost z některých pořadů vidět, dá mi za pravdu,
že byl svědkem mistrovského umění, ve kterém se snoubí hudba se
slovem a se kterým se má v dnešní době žel velmi málo příležitostí se
potkat.
Těší mě, že jsme s oběma pány založili malou tradici jejich pořadů
v Řečkovicích, kam se pro výborné publikum a výjimečnou atmosféru,
jak přiznal Alfred Strejček v rozhovoru pro Český rozhlas, velmi rádi
vrací.
Jsem proto velmi rád, že po obtížném hledání volného termínu
mohu všechny pozvat na jejich další pořad, a to Koncert pro Mistra
Jana, který bude uveden ve Sboru Páně na Vážného ulici č. 6 dne
18. října 2012 v 19:00 hod.
Koncert pro Mistra Jana je pořad, který před námi otevírá netradiční portrét člověka, hledajícího pravdu a naplnění slov Kristových.
Za použití citací z Bible, spisů Jana Husa, Johna Vicklefa, Petra z Mladenovic a Jana Karafiáta ho k uctění památky Mistra Jana Husa napsal
Alfred Strejček.
Jak uvádí autoři na svých webových stránkách o tomto pořadu,
Štěpán Rak zde ve své hudbě naplno zúročuje svůj dlouholetý zájem
o středověkou hudbu, její mimořádně hlubokou znalost a svou ojedi-

nělou schopnost jejího
svébytného uchopení,
které však nenarušuje
autenticitu původního
chorálu. Štěpán Rak sice
vychází z charakteristiky
chorálu, ale posunuje celý
výraz do dramatických
rozměrů, v nichž plně
uplatňuje svou technickou
a výrazovou originalitu.
Místa ve Sboru Páně
je možno si rezervovat na
tel. č. 776 032 149 nebo
e-mailem vem@seznam.
cz. Vstupné je formou
dobrovolného daru, doporučená výše činí 80 Kč.
Výtěžek bude věnován na
podporu projektu Centra
křesťanské kultury.
Po uvedení pořadu bude možnost si zakoupit CD z tvorby obou
umělců.
Vratislav Jan Marša, jáhen CČSH
o. s. Verbum et musica
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Do Galerie na radnici až v listopadu a prosinci
Páně Hermanova sbírka grafických listů, známkové tvorby i drobných
ex libris je však natolik rozsáhlá, že i tentokrát budou Švengsbírova díla
představena v řečkovické premiéře. Pan Jaroslav Herman (je s podivem,
co všechno tento člověk stihne a obsáhne) by se s vámi se všemi rád
podělil o krásné zážitky z výstavy svého „rodinného (zde asi lépe osobního) stříbra“ zvláště již proto, že v listopadu oslaví neuvěřitelné, hádejte
kolikáté? narozeniny.
Společníkem pana Jaroslava Hermana bude ve výstavní síni náš
přední umělecký sklář pan Jiří Haidl ze Svojkova u Nového Boru. Ani on
nám není neznámý. Již před několika léty se velmi úspěšně prezentoval
ruční výrobou populárních replik historického skla. Na rozdíl od neprodejní výstavy grafiky ze sbírky Jaroslava Hermana bude výstava replik
historického stolního skla zdrojem krásných a hodnotných vánočních
dárků.

Letošní krajské a senátní volby, jako ostatně všechny volby, vždycky
zamíchají programem výstav v Galerii na radnici. Termín voleb můžeme
jen odhadnout v době, kdy se kalendář výstav připravuje, v našem
případě ve druhé polovině roku 2011. A tak letos musíme původně
říjnovou výstavu posunout až na začátek listopadu.
Od 9. do 18. listopadu zaplní výstavní síň malby paní Ing. arch. Hany
Berkové a obrazy a art-protisy sester Evy Krejčové a Jany Zlámalové.
Všechny tři výtvarnice nebudou u nás poprvé, již před několika léty se
úspěšně prezentovaly svojí tvorbou a v listopadu to tedy bude, pevně
věřím, úspěšné představení jejich tvorby současné.
Výstava se společným názvem Inspirace přírodou bude slavnostně
zahájena v pátek 9. 11. v 17 hodin a potrvá do následující neděle.
V pracovní dny bude výstava přístupná veřejnosti od 14 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Je teprve začátek října, ale naší povinností je myslet už na konec
tohoto roku, abychom vás mohli s předstihem informovat o chystané atraktivní výstavě na přelomu listopadu a prosince tohoto roku.
Výstava bude opět společná - představí se na ní již podruhé nestor
společenského života Řečkovic, renesanční člověk a řečkovický patriot
pan Jaroslav Herman výběrem ze své sbírky děl předního českého
a československého grafika 20. století Jiřího Švengsbíra.

Spojená výstava grafiky Jiřího Švengsbíra a uměleckého stolního
skla Jiřího Haidla bude zahájena 30. listopadu a potrvá do 9. prosince.
Otevřena pro veřejnost bude v obvyklé hodiny.
Na setkání s vámi se těší komise kultury a informací.
Ivan Koláčný

Zářijový odkaz Sportovního dětského dne
v Řečkovicích
Je za námi první měsíc nového školního roku, který je charakteristický
zejména návratem dětí do školních lavic a rozkoukáváním se v nové
třídě. Vedle toho je ale tento měsíc také typický ještě něčím, a to vyhledáváním doprovodných aktivit v rámci školy či mimo ni - ať sportovního
nebo jiného charakteru. A nabídka například právě sportovních aktivit
je velká a pestrá, vždyť v Řečkovicích můžete vybírat z nepřeberné řady
sportů v rámci sportovních klubů, kroužků či samotných škol. Jenže
na rozdíl od let minulých dnes spíš kluby postrádají děti, než naopak.
Nemusím mluvit asi o obecně známých faktech týkajících se dětí, jako
o přemíře počítačových her, rostoucím výskytu obezity a menší míře
socializace. Ne všechny problémy umí řešit sport, ale právě sport je léty
ověřený prostředek jak děti vést ke zdravému životnímu stylu, pestřeji
strávenému volnému času a k rozvoji týmových schopností a osobnosti
celkově. Bohužel děti v dnešním světě jsou zahrnuty řadou lákadel

a není divu, že ve své touze po poznání je všechny chtějí vyzkoušet.
Někdy je zkrátka potřeba jim ukázat alternativy a případně i vzory. A to
bývá nelehký úkol pro samotné rodiče. Každoročně v červnu pořádáme
ve spolupráci se ZŠ Novoměstskou a za aktivní podpory starosty a sportovce Marka Viskota Sportovní dětský den v Řečkovicích, kde jste měli
naposledy možnost „ochutnat“ z více než desítky vrcholových sportů
a zjistit zajímavé informace. Dětský den má za cíl ulehčit rodinám práci
při hledání vhodných alternativ pro své dítě, a my jako organizátoři
jen doufáme, že pak v září, měsíci nejrůznějších náborů do přípravek
a kurzů, se tato činnost zúročí tím nejlepším možným způsobem a promítne se v počtu dětí v jednotlivých sportovních subjektech, jejichž
Řečkovice díky sportovnímu zázemí nabízejí hodně. Jak totiž zní jedno
známé heslo, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Filip Hrůza
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PLACENÁ INZERCE
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
MASÁŽE od profesionála, levně a kvalitně, 350 Kč/hod, Aleš Háp,
Horáckého nám. 3, 774 945 771, alamasaze.wz.cz
NAUČÍM tenis 200,- Kč/hod. Tel.: 724 643 197
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské. Osobní
přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
DOPRAVA PRO SENIORY- odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
AUTOKLEMPÍRNA-veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
PEDIKÚRA – mokrá i suchá – ve studiu SUCCESS,
Banskobystrická 138, (zast. Kořískova). Tel. 604 618 699
PRONAJMU garáž v Mokré Hoře poblíž tenisových kurtů.
Cena 900/měsíc. Tel. 773 207 777
HODINOVÝ  MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro,
voda, truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
PRODÁM pomník i s pozemkem na čtyři urnová místa na hřbitově
v Řečkovicích - urnový háj, č. hrobu 122. Zaplaceno do 26. 10. 2017.
Informace na tel. č. 737 44 30 12
UZDRAVUJÍCÍ  SHROMÁŽDĚNÍ Ivan Komarov na ul. Kytnerova 1.
5. října 2012 od 18:00 hod. a 6. října od 10:00 hod.
TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587
KOUPÍM zápalkové, fezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23B,
Tel.: 533 400 216, 739 130 854. Volat nejlépe po 20 hodině.
MANDL, tel.: 720 200 464, www.zehleni.webz.cz
PROVÁDÍME rekonstrukce koupelen, pokrývač., klempíř., tesař.
práce, půdní vestavby, ochrana proti holubům. Tel.: 603 510 009
PRONAJMU GARÁŽ na ul. Uprkova. Tel.: 739 600 212
JÓGA pro jednotlivce i skupiny U VÁS doma, ve firmách atd.,
možnost zkušební hodiny. Tel.: 734 405 030. www. gulu.cz
HODINA konzultace FENG SHUI  ZDARMA-základní posouzení
funkčnosti prostoru bytů, domů, kanceláří, firem, obchodů,
restaurací atd., Tel. 734 405 030, www.gulu.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
STUDIO SILENT hledá na ŽL kadeřnice(ky), kosmetičky, manikérku,
masérku(a), Řečkovice, Vážného 21, tel. 602 717 401,
www.studio-silent.cz
CHCETE ZHUBNOUT a získat krásné opálené tělo navštivte
STUDIO SILENT v Řečkovicích, Vážného 21, tel.725 042 828,
www.studio-silent.cz
KOUPÍM světlý byt 2(3)+1 v Řečkovicích, hotovost, rychlé a seriózní
jednání, nabídku od majitele, tel. 603 185 571
ČISTÍME koberce od 12 Kč/m², čalouněné sedačky 80 - 100 Kč/sedák,
čalouněné židle 20 - 30 Kč/ks, myjeme okna od 8 Kč/m², provádíme
komplexní úklidy bytů, domů, kanceláří, provozoven... Stačí zavolat
firmu Pokora - 608 744 826
STUDIO BODYWELL – navštivte nově otevřené studio. Nabízíme
přístroje na hubnutí: BODY-SPACE VACUTHERM, CLASIC, přístr.
lymfodrenáž, ROLLETIC, VIBRAČNÍ PLOŠINU a skvělé přípravky na
hubnutí MEDIDIET.
Těšíme se na Vás! Palackého nám. 2, tel.: 731 979 717
UNIVERSÁLNÍ  ENERGETICKÉ LÉČENÍ (ochrana před negativními
vlivy, čištění aury apod.) najdete v Centru Mandala, Opletalova 6,
Ing. Jaroslav Chládek, www.lsvj.cz, mobil: 728 256 067
MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole, tram. 1,
zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

KOUPÍM cihlový byt 2+1 příp. 3+1 v Řečkovicích. Mohu nabídnout
1+1 46 m² Horácké náměstí. Tel. 606 722 953 nebo 549 275 095
HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403
KOUPÍM POZEMEK v Brně i okolí, pokud možno stavební
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 776 637 839
KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu.
Dohoda jistá. Tel: 776 809 213
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel: 608 730 043 Zn.: Brno i okraj
PRONAJMU garáž ul. Novoměstská, dlouhodobě. Tel.: 549 273 822
VYMĚNÍM  cihl. 2,5 pokojový obec. byt (privatizace po r. 2020), celková
plocha 73 m², kuchyň s balkonem, 2 posch. bez výtahu, Wav,
Černá Pole, Merhautova ul. za svobodárnu ev. jednopokoj. byt.
Tel.: 608 111 197
WELLNESS  PRIMA VERA v Řečkovicích otevřeno pod novým
vedením. Od září akce saunování 2 hodiny 110,- Kč, rezerve sauny, fitka
a masáže Více info na www.wellnessprimavera.cz, tel.: 773 061 214
PIZZERIE PRIMA VERA pod novým vedením. Přijďte s námi ochutnat
mořské plody a připomenout si vaši krásnou dovolenou. V příjemném
prostředí posedíte u piva Rychtař, Velen .. Tel.: 775 254 597
MASÁŽE ve WELLNESS  PRIMA VERA za akční cenu září, říjen
200 Kč/30 min. a hodina 350 Kč + bonus. Dle objednávky
Po-Pá od 7-23 hod., So-Ne 11-23 hod. Tel.: 773 92 49 49
HLEDÁME do rodiny moudrou, hodnou a radostnou „babičku“
pro naše 3 malé děti. Tel.: 777 294 348
JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum:
POWERYOGA (středa 19.30–20.30)
KURZ JÓGY PRO TĚHOTNÉ (4.10.–22.11.,čtvrtek 19–20h)
a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva Hrdličková,
tel.: 608 050 449, www.jogaeva.cz
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme servis a dodávku kotlů
a průtokových ohřívačů. www.serviskotlubrno.cz, tel. 777 171 926
PRODÁM GARÁŽ v Řečk. Na Špici. Cena dohodou. Tel.: 606 171 116
ŠVADLENA otevřela šicí dílnu v objektu Měříčkova 18. Možnost oprav
oděvů, výměn zipů, zkracování, úprav, na míru, šití na zakázku atd.
Více informací na www.svadlena-reckovice.cz,
nebo na tel. č. 777 161 282
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 20.-21.10. 2012 (vyřezávání a malování dýní,
strašidelná procházka zahradnictvím zakončená ohnivou show, dýňové
speciality) v Zahradnictví u Kopřivů v Šebrově, denně 8-18 hod.
www.zahradnictvisebrov.cz
NABÍZÍM individuální doučování nebo výuku angličtiny
a francouzštiny pro děti i dospělé (i formou intenzivních kurzů),
připravím na zkoušky, vyhotovím překlady textů z AJ a FJ podle
domluvy a za příznivé ceny. Pro středně pokročilé mohu nabídnout
i výuku na základě textů dokumentárních, literárních, včetně textů
biblických. Místo výuky: Horácké nám. 4, 9. poschodí, Mgr. Hana
Hájková, tel. 775 104 820, hana08anna@yahoo.com
HLEDÁME skladníka do skladu čajů v Brně Řečkovicích. Vhodné i jako
přivýdělek pro důchodce. Tel. č. 603 254 227, 734 659 263, 544526337
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
!NOVĚ na přezutí sleva až -20%!
Kompletní pneuservisní služby, internetové ceny pneumatik.
Ke každé zakoupené sadě pneumatik DÁREK ZDARMA!!
Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.
!POZOR! Do vyprodání zásob prodej za předsezonní ceny!!
NOVINKA prodej autobaterií Baner za cenu od 1.344,- vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod, SO-12 hod.
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
HLEDÁM dlouhodobý pronájem garáže v okolí Horáckého nám. nad
20 m². Tel. 737 730 882.
WELLNESS PRIMA VERA Böhmova 11, Řečkovice-fitness dospělí 80,Kč, studenti 65,- Kč PO-PÁ 7-22 hod., SO+NE 13-22 hodin.
Tel.: 773 061 214, www.wellness-primavera.cz
PIZZERIE PRIMA VERA Böhmova 11, Řečkovice, akce pizza 14-17 hod.
jen 99,- Kč. Tel.: 775 254 597, www.pizzerieprimavera.cz
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ŘÍJEN:
Národní házená – 1. liga (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)

6. 10.
7. 10.

1. NH Brno : Tymákov 16:00 hodin
1. NH Brno : Nezvěstice 10:30 hodin

Fotbal – II. třída městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
6. 10.
SK Řečkovice : St. Lískovec 15:30 hodin
20. 10. SK Řečkovice : MCV Brno 15:00 hodin
– I. třída krajská soutěž dorostu
7. 10.
SK Řečkovice : Slatina 13:15 hodin
21. 10. SK Řečkovice : Kohoutovice 12:45 hodin

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Extraliga žen (nová hala)
3. 10.
VALOSUN Brno : Trutnov 17:30 hodin
10. 10. VALOSUN Brno : Mladá Boleslav 17:30 hodin
13. 10. VALOSUN Brno : Hradec Králové 16:30 hodin
27.10. VALOSUN Brno : Karlovy Vary 16:30 hodin
Futsal – 1. liga (nová hala)
5. 10.
Helas Brno : Kladno 19:30 hod
12. 10. Tango Brno : Teplice 20:00 hodin
19. 10. Helas Brno : Pardubice 19:30 hodin
24. 10. Tango Brno : Vysoké Mýto 20:00 hodin
Volejbal – Extraliga žen (nová hala)
20. 10. VK KP Brno : Frýdek-Místek 18:00 hodin
Florbal – Extraliga mužů (nová hala)
7. 10.
Bulldogs Brno : Sparta Praha 17:00 hodin
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
20. 10. KP Brno : Dukla Praha 17:00 hodin
Termínovou listinu na měsíc listopad zasílejte nejpozději do 13. 10. na adresu
foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ
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CHVÁLA POHYBU aneb „Ve zdravém těle zdravý duch“
V tuto dobu, počátkem babího léta, v podvečerních hodinách všedního dne jsme se vydali společně já, moje žena a náš pejsek na malou
procházku do oblíbeného Zamilovaného hájku. Možná si někteří řeknete,
nic neobvyklého, proč o tom vůbec něco psát. No, a já vám hned na to
odpovím, že chci využít naši REČ a touto formou veřejně poděkovat
všem, kteří využívají tohoto nádherného kousku přírody k pohybu „po
svých“, na kole, či kolečkových bruslích, dokonce někdy i v doprovodu
svých čtyřnohých miláčků. Byli jsme velice mile překvapeni, bylo vás
opravdu dost, několik desítek krásných zdravých dušiček se silným

srdcem, obojího pohlaví různého věku. Vám všem patří mé VELIKÉ
PODĚKOVÁNÍ za zdravý způsob života, jste dobrým příkladem všem
těm ostatním, kteří tuto nádhernou radost z pohybu dosud neokusili
a nedocenili. Z vás jistě nemusím nikoho přesvědčovat, společně víme
o čem je vlastně tato řeč. Proto si opravdu moc přeji neustálé rozšiřování
vašich řad s nemalým cílem: „Každý občan naší městské části - každý den
v pohybu“. No ne, bylo by to krásné…
V úctě Váš zastupitel
Jiří Růžička, starosta TJ SOKOL Řečkovice

CHCETE S NÁMI SPORTOVAT?
VOLEJBALOVÝ KLUB KRÁLOVO POLE
& HÁZENÁ KP BRNO
hledají chlapce i dívky narozené 1. 7. 2001 a mladší
do společné kombinované přípravky se všeobecnou
sportovní přípravou s pozdějším zaměřením
na volejbal a házenou.
Tréninky budou probíhat: tělocvična ZŠ Novoměstská (út-čt: 15-16 h.)
Tréninky povedou volejbalistky a házenkáři extraligových družstev
Králova Pole pod metodickým vedením renomovaných trenérů.
Další informace naleznete na: www.vkkpbrno.cz, www.kpbrno.cz
Kontaktní osoba: Richard Wiesner, mobil: 602 767 551, e-mail: wiesner@vkkpbrno.cz
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KULTURA
Pozvánka
na vernisáž obrazů
Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž k uvedení prodejní výstavy obrazů malířky Claudi Ondok dne 2. listopadu v 19:00
v kavárně WELLINGTON CAFE. Během vernisáž možno zakoupit
originální autorské šperky Adhelaide.

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci říjnu 2012:
10. 10. 18 hod. sál školy

Slavnostní koncert  ,,Škola v novém
kabátě“ u příležitosti nově
zrekonstruované budovy

17. 10. 18 hod. sál školy

Žákovský koncert

22. 10. 19 hod. sál školy

Koncert Společnosti Bohuslava
Martinů

Děkuji Claudi Ondok

Pozvánka na setkání
v ZŠ Horácké náměstí

Srdečně zve Jana Sapáková

Dne 18. října se koná v rámci projektu Otevřená škola setkání se zástupci Městské policie Brno, pracovníků
zdejšího úřadu městské části, kteří mají
na starosti péči děti a pedagogickopsychologických poraden. Témata jednotlivých besed: Styly učení, Jak se učit s prvňákem, Poruchy
učení a Spolupráce mezi sociálními pracovníky, městkou
policií, rodinou a školou.
Každá z dílen proběhne dvakrát, začátky v 16 a 17 hodin.
Všechny zájemce zve Školní poradenské
pracoviště ZŠ Horácké náměstí.

Zahrádkáři Sdružení HORTUS pořádají

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
v sále bývalého pivovaru
27. 10. - 29. 10. 2012 od 9-17 hod.
Vzorky výpěstků pro výstavu
vybíráme 26. 10. 2012 15-17 hod.
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME.
Simona Skudová
602 944 585

Co bylo mezi Velkou Moravou
a nástupem Přemyslovců?
Jsou místa v naší historii, která jako by ani neexistovala. Mezi ně náleží
právě léta po zániku Velkomoravské říše do nástupu prvních údělných
přemyslovských knížat na jednotlivé „moravské“ stolce. Pokud vás toto
téma zajímá, nabízí vám Výbor pro národnostní menšiny přednášku
s besedou s předním brněnským historikem Doc. PhDr. Bohuslavem
Klímou, CSc. Přednáška se uskuteční ve druhé polovině listopadu v některé úterý či středu. O přesném datu budete informováni na stránkách
listopadové ŘEČi.
Ivan Koláčný,
předseda VNM

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

Zveme Vás na

1. ŽÁKOVSKÝ VEČER
16. října v 17.30 hodin
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

V září oslavili své jubileum

Anna SKŘÍŠOVSKÁ
Anežka FILKOVÁ
Mojmír KELBL
Kristina JANDOVÁ
Jarmila KOPEČNÁ
Vlastimila SÁBLÍKOVÁ
Vlasta MINÁŘŮ
Božena VÁVROVÁ
Olga KOUDELOVÁ
Marie HANIŠOVÁ

93 let
93 let
91 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Dagmar FOLTANOVÁ

85 let

Ferdinand FRANC
Miluška KOLLÁROVICSOVÁ
Božena KOLBÁBKOVÁ
Věra KUČEROVÁ

80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

V obřadní síni řečkovické
radnice se uskutečnila
diamantová svatba manželů

Boženy a Františka
Konečných.

Do dalších let přejeme pevné
zdraví a stále neutuchající
životní elán.
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