ŘÍJEN 2013
ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ČÍSLO 10., ROČNÍK XXII

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora podle § 14c písm. a) a § 15 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 25. 10. 2013 od 14 00 hodin do 22 00 hodin
a dne 26. 10. 2013 od 8 00 hodin do 14 00 hodin
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 278 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
v okrsku č. 286 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 138-140 sudá
Dlouhé hony 2-12 sudá
Kuřimská 2-42 sudá
Palackého tř. 186
Žitná 13-23 lichá

Banskobystrická 142 do konce
Kořískova
Palackého tř. 172
Vránova 1-46
Žitná 40-44 sudá

v okrsku č. 279 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-76 sudá
Banskobystrická 139-141 lichá
Dlouhé hony 13 do konce
Filkukova 2-31
Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá
Nové nám. 1-6
Sibiřská 60-64 sudá
Skutilova
Vránova 105-115 lichá

Banskobystrická 77-137
Dlouhé hony 1-11 lichá
Dudíkova
Járy Cimrmana
Kuřimská 21a-21b
Měřičkova 18
Nové nám. 15 do konce
Sibiřská 66 do konce
Vránova 45-103
Žitná 22-24 sudá

v okrsku č. 280 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá
Podhájí
Žitná 14-20 sudá

Palackého tř. 174-178 sudá
Žitná 1-12
Žitná 26-38 sudá

v okrsku č. 281 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 2-16 sudá
Novoměstská 23-59 lichá

Letovická

v okrsku č. 282 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Böhmova 18 do konce
Filkukova 37-39 lichá
Kunštátská
Měřičkova 20-30 sudá
Nové nám. 8-14
Vránova 104-166 sudá

Boskovická 1-17 lichá
Kolaříkova sudá
Měřičkova 2-16 sudá
Měřičkova 32 do konce
Novoměstská 61 do konce lichá

v okrsku č. 283 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Družstevní
Medlánecká 24c
Škrétova 1-12

Kremličkova 1-10
Renčova 2-36 sudá
Terezy Novákové 16-32 sudá

v okrsku č. 284 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova
Gusty Blahové
Jezerůvky 17 do konce lichá
Kubova
Ladova 34
Prumperk 2
Terezy Novákové 1-31 lichá
Žilkova

Díly
Jelení
K Západi
Ladova 1-32
Prašná
Prumperk 4 do konce
Terezy Novákové 33 do konce

v okrsku č. 285 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám.

Banskobystrická 1-67
Böhmova 1-15
Ječná 2-18 sudá
Ječná 42
Kořenského
Olšanského
Sibiřská 61-65 lichá
Vránova 117-191 lichá

Banskobystrická 69-75 lichá
Filkukova 1
Ječná 20-40
Koláčkova
Medlánecká lichá
Sibiřská 1-59
Vážného 37 do konce

v okrsku č. 287 je místnost pro hlasování Gymnázium Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová
Duhová
Kremličkova 10a-10b
Medlánecká 26 do konce sudá
Oranžová
Renčova 36a-36b
Terezy Novákové 2-4 sudá
Žlutá

Dillingerova
Fialová
Medlánecká 2-24b sudá
Nachová
Renčova 1-23 lichá
Škrétova 12a-12b
Vitáskova

v okrsku č. 288 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Hapalova 1-7
Kolaříkova lichá
Marie Hübnerové
Palackého nám.
Uprkova
Veselka

Hapalova 9-11 lichá
Malíkova
Ovčírna
Prumperk 1-3 lichá
Vážného 1-32
KÚ Řečkovice

v okrsku č. 289 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého nám. 11
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků
Kárníkova
Ladova 33
Úlehle

Generála Kadlece
Lacinova
Ladova 35 do konce

v okrsku č. 290 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám. 13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova
Gromešova
Hapalova 12 do konce
Jandáskova 23-27 lichá
Jandáskova 67
Karásek
Kronova
Luh
Maříkova 22-42 sudá
Sněžná
Železničářská

Dolnice
Hapalova 8-10 sudá
Jandáskova 1-22
Jandáskova 30a
Jehnická
Královka
Loučky
Maříkova 1-20
náměstí Vojt. Matyášové
Vlasty Pittnerové

v okrsku č. 291 je místnost pro hlasování MŠ Tumaňanova 59
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové
Jandáskova 22a
Jandáskova 30b-30d
Pod hájkem
Skoumalova
Tumaňanova 1-60
U Vránova mlýna
KÚ Mokrá Hora

Brigádnická
Jandáskova 24-30 sudá
Jandáskova 31-66
Pod zahradami
Skrejš
Tumaňanova 62-74 sudá
Úhledná

3. Voliči bude umožněno hlasování, když prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 1 den přede dnem voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
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Informace ÚMČ
Zpráva ze 46. a 47. schůze RMČ a z XX. zasedání ZMČ
46. schůze RMČ se konala 21. 8. Rada:
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2013,
projednala výsledky hospodaření základních a mateřských škol k 30. 6.
2013,
schválila výzvu k podání nabídky na výměnu rozdělovačů topných nákladů
v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41 a Sibiřská 64 a schválila také
seznam zájemců, jimž bude výzva zaslána,
schválila jako nejvhodnější nabídku na výměnu oken a balkonových
dveří v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41 nabídku společnosti
RI OKNA, a. s., Úkolky 1055, Bzenec,
schválila jako nejvhodnější nabídku na výměnu vstupních sestav do
bytových domů Novoměstská 7-19 a 23-41 nabídku společnosti HT OKNA,
s. r. o., Krejčího 49, Brno,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
nevymezila žádné úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nebude zajišťovat zimní údržba,
schválila poskytnutí prostoru v rozsahu čtvrtiny strany v říjnovém vydání
zpravodaje Řeč k prezentaci subjektů zaregistrovaných do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za poplatek 2 000 Kč bez DPH, zaplacený
předem,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
XX. zasedání ZMČ se konalo 5. 9. Zastupitelstvo:
schválilo potřebná rozpočtová opatření,
projednalo plnění rozpočtu městské části za leden – červen 2013,
projednalo protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti, vykonané
Odborem kontroly Magistrátu města Brna, a opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
projednalo plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden – červen
2013,
projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků i nabytí některých
pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví města Brna,
nevzneslo připomínky k návrhu vyhlášky města Brna, kterou se vydává
Cenová mapa stavebních pozemků,
souhlasilo s návrhem novely vyhlášky města Brna o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna výběrové řízení pro poskytování návratných účelových
půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa roku 2014.
Z fondu je možné získat půjčku na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Jednotlivé účely půjček jsou obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení, měření
a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací, vybudování
nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové
vody, modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky.
Půjčky jsou úročeny 3% sazbou, město k jejich zajištění nepožaduje ručitele, půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve
prospěch města na dobu splácení. Lhůta splatnosti půjčky je 5 let, u vybudování nové bytové jednotky je to 8 let.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději do 15.
10. 2013 prostřednictvím té městské části, ve které se opravovaná nemovitost
nachází. Nově jsou žádosti přijímány i Bytovým odborem Magistrátu města
Brna na Malinovského nám. 3.
Formuláře žádosti a Pravidla poskytování návratných účelových půjček
jsou k dispozici na Bytovém odboru ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.
brno.cz, a rovněž na internetové adrese www.brno.cz (Správa města - Magistrát města Brna - Úsek hospodářský - Bytový odbor - Půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
Ing. R. Fornůsková, vedoucí bytového odboru
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vzpomínkové setkání ke vzniku
samostatné Československé republiky
KDU-ČSL a MORAVANÉ, srdečně zvou spoluobčany na vzpomínkové
shromáždění u příležitosti státního svátku vzniku Československé republiky
v neděli 27. října 2013 v 11.00 hodin do parku před kostelem na Palackého
náměstí v Řečkovicích.
Za pořadatele Jiří Prchal

a odstraňování komunálních odpadů, včetně navrhované sazby poplatku
670  Kč za poplatníka na rok 2014,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
47. schůze RMČ se konala 18. 9. Rada:
projednala plnění rozpočtu městské části za leden – srpen 2013,
schválila plán inventur na rok 2013,
vzala na vědomí zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2013 (příjmy
činily 265 740 Kč, výdaje 405 478 Kč),
přijala nabídku společnosti Equa bank, Karolinská 4, Praha, na zřízení spořicího účtu se zvýhodněnou úrokovou sazbou,
vzala na vědomí, že společnost RI OKNA, a. s., Úkolky 1055, Bzenec, odmítla
uzavřít smlouvu na výměnu oken a balkonových dveří v bytových domech
Novoměstská 7-19 a 23-41 a schválila uzavření smlouvy na plnění této
zakázky se společností OKNOSERVIS, s. r. o., Tuřanka 115, Brno – jedná se
o uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí v hodnocení nabídek,
schválila jako nejvhodnější nabídku na výměnu rozdělovačů topných
nákladů v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41 a Sibiřská 64
nabídku společnosti Techem, spol. s r. o., Služeb 5, Praha, současně schválila
smlouvu o dílo na plnění této zakázky a mandátní smlouvu na odečítání
spotřeby tepla a rozúčtování topných nákladů se zmíněnou společností,
projednala bytové záležitosti,
schválila vyřazení nepotřebného movitého majetku z mateřských škol,
schválila smlouvu se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 6,
České Budějovice, o právu položit kabelové vedení při ulici Podhájí,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy pozemků a nebytových
prostor,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termín zasedání ZMČ
XXI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2013 od 15:00 hod. v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Roznáška zpravodaje ŘEČ
Vážení občané,
v posledním roce se množí vaše stížnosti na roznášku a doručování řečkovického zpravodaje ŘEČ vám, občanům naší městské části. Proto mi
dovolte, abych vás seznámil se současným stavem. Při osobním jednání s novou vedoucí pobočky České pošty, s. p., Kolaříkova 1501/10, paní
Štěrbovou bylo z naší strany upozorněno na stížnosti občanů, týkající se
roznášky a doručování zpravodaje ŘEČ a bylo požadováno zlepšení služby. Jak se zdá, ke zlepšení nedošlo. Každý měsíc se opakují vaše stížnosti
a pracovnice úřadu městské části telefonicky řeší s odpovědnou pracovnicí pošty tyto stížnosti. Bohužel, problémy s roznáškou a doručováním
se neustále opakují, a proto bude zaslán vedení pobočky dopis žádající
nápravu. Pokud nedojde k brzkému zlepšení stavu, pak budeme hledat
jiný subjekt zabezpečující roznášku zpravodaje. Nicméně vás však chceme požádat, abyste sami, nebude-li vám včas zpravodaj doručen, vyžadovali od příslušné doručovatelky dodatečné doručení zpravodaje ŘEČ.
Oporu máme ve smlouvě o Roznášce informačních materiálů, uzavřené
mezi naší městskou částí a Českou poštou, s. p., a dodatcích uzavřených
pro každý kalendářní rok. Podstatné je, že Česká pošta, s. p., se zavázala touto smlouvou zabezpečit realizaci služby Roznáška informačních
materiálů v lokalitách, počtech a termínech dle jednotlivých potvrzených zakázek objednatele. Každý měsíc pak je zpracován a předán
poště Brno 21 zakázkový list, v němž je mimo jiné stanoveno ukončení
roznášky, konkrétně v září to bylo dne 4. 9. 2013 a předáno bylo 7 300 ks
zpravodaje k distribuci. Můžeme konstatovat, že ze strany redakční rady,
dopisovatelů a autorů, zpracovatelů, pracovníků úřadu městské části
a tiskárny a grafického studia GILL, s. r. o. jsou jednotlivé úkoly plněny
včas a v požadované kvalitě. Je nám líto, že se neustále vyskytují nedostatky v dodávce. Budeme rádi, když se nám společným úsilím podaří
situaci zlepšit.
Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
šéfredaktor zpravodaje ŘEČ
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28. říjen - výročí vzniku ČR
Když v roce 1910 profesor Tomáš Garrigue
Masaryk slavil své šedesáté narozeniny, jeho studenti a přátelé vydali k této příležitosti sborník „T.
G. Masarykovi k šedesátým narozeninám“. Tento
sborník byl chápán jako pocta celoživotnímu
dílu váženého univerzitního profesora a politika.  
Koho by tehdy napadlo, že politicky nejvýznamnější období Masarykova života teprve přijde. Že
o čtyři roky později se postaví do čela politické emigrace, která bude usilovat
o rozbití habsburské monarchie a vytvoření samostatného československého
státu. A že když po skončení první světové války v roce 1918 tento stát v podobě Československé republiky vznikne, bude právě on plných 17 let jeho
prvním prezidentem.
Právě T. G. Masaryk jako jeden z prvních českých politických představitelů
pochopil na počátku první světové války, že Rakousko-Uhersko je politicky
nereformovatelné a nikdy nebude schopno spravedlivě uspokojit oprávněné
požadavky svých četných neněmeckých národů. Jako vůdčí a respektovaný
představitel zahraničního odboje v letech 1914 – 1918 spolu se svými nejbližšími spolupracovníky – dr. Edvardem Benešem a generálem Milanem
Rastislavem Štefánikem - vytyčil politický program vytvoření samostatného
českého (posléze československého) státu. Společně dokonce dokázali získat
pro tuto svou ideu české a slovenské krajanské spolky v Rusku, USA, Francii,
Velké Británii a v dalších zemích, stejně jako vedoucí politické představitele
dohodových států, které byly ve válečném stavu s  Německem a RakouskoUherskem. Četná diplomatická jednání, ruku v ruce s vojenskými vystoupeními statečných legionářů na frontách první světové války, přinesla své ovoce
- vojenskou porážku a rozpad mnohonárodnostní habsburské monarchie na
nástupnické národní státy, mezi nimiž bylo i Československo.
V roce 1919 se v Paříži konala mírová konference, která formálně ukončila
první světovou válku. Výsledkem této války bylo radikální překreslení hranic
mnoha evropských států, zánik dosavadních říší a vznik nových národních
států. Na troskách rozpadlé rakousko-uherské monarchie vznikla jako jeden
z nástupnických států také Československá republika. Na mapě Evropy se tak
objevil nový  třináctimilionový stát s charakteristickým podlouhlým tvarem,
sahající od Aše v západních Čechách až po Jasiňu v nejvýchodnějším cípu tehdejší Podkarpatské Rusi.
Éra tzv. “první republiky” je dodnes politickým pojmem, k němuž se v budoucnu náš národ vždy bude vracet. I proto, že vyjma demokratického meziválečného dvacetiletí a čtvrtstoletí po roce 1989 náš novodobý stát nepřízní
osudu příliš svobody a státní nezávislosti skutečně nezažil. Za téměř jedno
století jeho dosavadní existence mu nebylo dopřáno ono padesátileté období nerušeného a klidného kontinuálního vývoje, o jakém snil jeho první
prezident. Temné období nacistického protektorátu, jakož i období komunistického režimu silně devalvovaly pojmy jako vlastenství, hrdost na svůj stát
a národ, demokracie a svoboda.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY
NA II. POLOLETÍ 2013

Symboly boje
za samostatné
Československo T. G. Masaryk
a legionáři

Od založení ČSR v roce 1918 prakticky každá další nastupující generace
zažila krizové období, kdy dosavadní vývoj našeho státu byl zpochybňován
a negován. Nejnověji jsme toho svědky právě v posledních měsících. V nich
naše země zažívá politickou krizi a celkový neklid ve společnosti. Na konci
letošního října, v předvečer 95. narozenin našeho státu, nás čekají předčasné volby do Poslanecké sněmovny, jejichž výsledek umožní sestavení nové,
doufejme stabilní vlády na následující čtyři roky. Žádná tragédie ani konec
světa, jak se nám snaží vsugerovat mnohá media, ale klasická situace, která
čas od času postihne každý demokratický stát a která je řešitelná osvědčenými ústavními postupy.
Stejně tak je třeba odmítnout úvahy mnohých komentátorů či historiků
z poslední doby o změně státního zřízení naší země a návratu ke konstituční
monarchii. Naše země přijala republikánskou formu vlády již při svém zrození
v roce 1918, a i když zažila dlouhá období nesvobody i národního ponížení,
byla to právě republika, za jejíž svobodu bojovali a umírali stateční vlastenci
na frontách obou světových válek. Další tisíce Čechů umíraly za její svobodu
a demokratický charakter v nacistických a komunistických věznicích a na popravištích. Nikdo z nich nebojoval a neumíral za návrat monarchie, tím méně
návrat habsbursko-lotrinské dynastie na český trůn. Tato dynastie byla jednou
provždy československým parlamentem sesazena z českého trůnu a náš stát
byl prohlášen za svobodnou demokratickou republiku. A navíc stále v platnosti zůstává jeden z prvních zákonů republiky, který zrušil oficiální užívání
šlechtických titulů a řádů. Máme svůj český stát a v jeho čele mají stát čeští
politici, které si svobodně zvolíme.
Náš první prezident T. G. Masaryk prohlásil, že státy se udržují těmi
ideály, z nichž se zrodily. Tohoto odkazu si byli vědomi Masarykovi současníci
i následující generace. Ne náhodou se na listopadových demonstracích v roce
1989 objevily portréty a fotografie otců zakladatelů naší republiky, přestože
jejich dílo i odkaz byly soustavně komunistickým režimem po téměř půlstoletí
devalvovány a zamlčovány. To svědčí o tom, že za bezmála jedno století své
existence náš novodobý stát nesčetněkrát prokázal, že má své pevné místo
v Evropě a že i nadále uchovává ideály a tradice, z nichž se zrodil.
Jan Jandl

DNA – Dej Nám Akord a X-TET

Klub seniorů Kořenského
v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno
4. října v 17:15 h.
Ing. Novák Jaromír | Expedice na horu Čch‘oju
11. října v 17:15
Mgr. Bělousová Libuše
Zdraví těla a duše II. část
18. října v 17:15
Vlasák Jan | Maroko
25. října v 17:15
Ing. Kopřiva Jan
Zahradnická centra v zahraničí
8. listopadu v 17:15
Vlasák Jan | Island
15. listopadu v 17:15
Mgr. Klementová Marie | Amazonský prales
22. listopadu v 17:15
Mgr. Klementová Marie | Nepál
29. listopadu v 17:15
Ing. Sochorec Lumír | Cestování světoběžníka
6. prosince v 17:15
Ing. Přibyl Tomáš
Životní příběhy kosmonautů
13. prosince v 17:15
Besídka s cestovatelskou tématikou

Již několik let vystupuje ve Sboru Páně v Řečkovicích akapelová skupina „DNA–Dej Nám Akord“.
Od roku 2011 na své koncerty jako hosty zve i jiné
akapelové formace. Ve zmíněném roce na koncertu
k uvedení jejich nového CD „Black&Black“ v roli hostů vystoupila vokální skupina „MOŠNY“, další rok pak
pražská skupina „Let´s GO!“.  Tento rok DNA – Dej Nám
Akord přivádí do Řečkovic jindřichohradeckou skupinu X-TET. Repertoár této vokální skupiny, známé z různých festivalů, je hlavně založen na černošských spirituálech. Nebrání se však písním  z jiného soudku.
Obě vokální skupiny si pro své vystoupení v Řečovicích připravily folk-jazzový koncert s názvem
„VOKÁLNÍ SMRŠŤ“, s podtitulem „MEZI KONTINENTY
A HUDEBNÍMI STYLY“.
Přijměte proto naše pozvání na tento koncert,
který se koná dne 19. 10. 2013 v 19:00 hod. ve Sboru
Páně, Vážného 6.
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 pěveckých skupin.
Vratislav Jan Marša, o. s. Verbum et musica
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Gymnázium oslavilo 20. narozeniny
V pátek 13. září proběhla oslava narozenin. Své 20. narozeniny slavilo řečkovické gymnázium. Prvním školním dnem gymnázia, které dnes k Řečkovicím neodmyslitelně patří, byla středa 1. září 1993. V tento den zahájilo 168 žáků a 11 vyučujících první školní rok. Za dvacet let svého působení mezi brněnskými školami
opustilo brány gymnázia více než tisíc absolventů a pracovalo zde více než 200
zaměstnanců. Dnešní stav, 16 tříd, 497 žáků a 52 zaměstnanců je s velmi malými
výkyvy stabilní již po mnoho let.
Oslava se nesla v duchu neformálního setkání absolventů a dnešních žáků
s bývalými i současnými pedagogy, ostatními zaměstnanci i přáteli školy. Jako ideální prostředí pro toto setkání posloužila školní zahrada, na které byla připravena
nefalšovaná zahradní slavnost s grilováním, dalším občerstvením, živou i reprodukovanou hudbou a všudypřítomnou dobrou náladou. Dokonce i počasí, které
několik dní před i několik dní po oslavě nadělovalo bohaté srážky, mělo na chvíli
přestávku. Obloha sice nebyla modrá, ale nepršelo.
Oslavy začaly ve 14.00 hodin, kdy se otevřely všechny dveře gymnázia a hosté
začali přicházet. Školní budova se pochlubila novým prostředím, kdy po rekonstrukci elektroinstalací byly všechny prostory nově vesele vymalovány. Chodby
i učebny zářily novotou a na všech myslitelných místech byly instalovány připomínky uplynulých let – zejména záplava fotografií, momentek i aranžovaných
snímků žákovských kolektivů a pedagogického sboru. Každý absolventský ročník
měl vyčleněnu jednu učebnu, ve které dnešní žáci připravili pro své starší spolužáky bohaté a pestré pohoštění. Však také v některých učebnách setrvali bývalí žáci
až do večera v družné zábavě.
V 16.00 hodin bylo připraveno pohoštění v „soukromí“ tělocvičny pro současné a bývalé pedagogy a pozvané hosty. Došlo na několik velmi srdečných setkání
kolegů, kteří se řadu let neviděli.
V 17.00 hodin se všichni přítomní setkali na školní zahradě při slavnostní části
oslav. Pěvecký sbor gymnázia orámoval proslov ředitele gymnázia RNDr. Petera
Krupky, Ph.D., a pozdravy vážených hostů, pana Ing. Olivera Pospíšila, náměstka
primátora města Brna, který vzpomínal na dobu, kdy budovu gymnázia spravovala obec a posléze město, a pana Mgr. Jiřího Miholu, Ph.D., krajského zastupitele,
který shrnul, jak řečkovické gymnázium vnímá zřizovatel – Jihomoravský kraj.
Nejdůležitější částí slavnostního programu bylo poděkování významným
osobnostem, které se mimořádně zasloužily o rozvoj gymnázia. Ředitel školy jim
poděkoval a předal drobné dárky.
Gymnázium děkuje paní Mgr. Věře Novotné, ředitelce gymnázia od jeho založení do roku 2009, která gymnázium vybudovala na zelené louce, vtiskla mu jeho
tvář a vystavěla pevné základy, na kterých může škola dále stavět.
Gymnázium děkuje paní Mgr. Janě Geröové, zástupkyni ředitelky, které vtiskla
školnímu životu řád a pravidla a jejíž zásluhou se gymnázium pyšní pracovitým
a obětavým pedagogickým sborem,
Gymnázium děkuje panu Ing. Oliveru Pospíšilovi, který s péčí dobrého hospodáře dbal o školu, když budova patřila obci a městu Brnu, a který se významně zasloužil o dialog s Jihomoravským krajem, který vyústil v převedení budovy
gymnázia do majetku Jihomoravského kraje. Díky tomu se otevřela cesta větším
investicím.
Gymnázium děkuje panu Miroslavu Sedláčkovi, který obětavě, skromně a soustavně pečuje o školní zahradu. Jeho zásluhou byly realizovány záměry pedagogů
školy a ze zahrady se stalo klidné a příjemné prostředí pro výuku a odpočinek žáků
školy. Příjemné setkání všech hostů trvalo do večerních hodin.
Jakkoli je 20 let v historii školy velmi málo, může se řečkovické gymnázium
pochlubit nebývalou řadou úspěchů. Žáci školy každoročně v hojném počtu obsazují přední místa na celostátních vědeckých a odborných soutěžích, několik
bývalých i současných žáků školy se může pyšnit titulem Česká hlavička, cenou
nadace Jaroslava Heyrovského či Učené společnosti České republiky. Absolventi
školy úspěšně studují na vysokých školách, budují své firmy a účastní se veřejného
života.
Děkujeme všem, kteří přišli gymnáziu popřát, děkujeme všem, kteří gymnáziu
drží palce do dalších let. Věříme, že budou dlouhá a podobně úspěšná, jako ta
uplynulá.
RNDr. Peter Krupka, Ph.D., ředitel gymnázia

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, p. o.

Vás zve v rámci Týdne sociálních služeb na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KDY:
ÚTERÝ 8. 10. 2013
V KOLIK: OD 9:00 – 15:30 HOD.
KDE:
Domov Tereza, Terezy Novákové 62a
621 00 Brno, 2. patro
Jste srdečně zváni. Další informace na tel. čísle 549 275 855.

CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice
tel: 608 644 313
dominocvc@gmail.com
www.ddmhelceletova.cz/domino
Máme volná místa v některých kroužcích.
Informujte se prosím viz. kontakt.
Mineralogický kroužek - středa, 15-16:30 hod., 1 x za 14 dnů.
Vaření – středa, 15:30-17:30 hod., 1 x za 14 dnů.
Keramika – středa, 15-16:30 hod., od 8 let.
Výtvarka s keramikou - pondělí 14-16 hod.
Baby ateliér - výtvarné řádění pro rodiče a děti od 1,5 roku, čtvrtek od
9 hod, pátek od 9:15 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
pro začátečníky a mírně pokročilé, dospělé a mladé od 12 let
Sobota 19. 10. 2013 od 9 do 12-13 hod. Zvonečky, košíčky, možnost
oplétání doneseného demižonu. Přihlášení předem, od 4 účastníků.
Cena od 200 Kč + materiál.
KURZ PÁJENÉHO SKLA - TIFFANY
pro začátečníky a mírně pokročilé, dospělé a mladé od 10 let
Sobota 16. 11. 2013, 9-13 hod. Skvělé dekorace a dárky na Vánoce.
Možnost domluvení pokračování - lampy. Rezervace místa předem,
záloha 100 Kč, kurz od 4 účastníků. Cena 600 Kč.
Mgr. Jana Podzemná

CVČ Mateřídouška

Gromešova 1, Řečkovice, tel. 541 214 305
Školní rok 2013/14 v CVČ:

Nabízíme volná místa v kroužcích pro děti, mládež a dospělé, lze se ještě
hlásit.
Více informací naleznete na adrese: www.ddmhelceletova.cz/ CVČ
Mateřídouška.
Klub Rákosníček nabízí volná místa dětem od 2 do 5 let v dopoledních i odpoledních hodinách.
Dětem se věnují zkušené lektorky s pedagogickým vzděláním.
Pro děti máme nachystaný pestrý program – činnosti výtvarné, hudební,
dramatické, sportovní, kroužek keramiky. K dispozici je herna se stolečky, herna
s kobercem a hračkami, zahrada s herními prvky a tělocvična. První hodina pro
nové děti zdarma! Informace, přihlášky: Mgr. Karin Volfová, 606 206 477.
Nově nabízíme od října kurz jógy pro dospělé, čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin.
Informace, přihlášky: j.sancova@email.cz, 775 608 971.

Nabídka akcí konaných v říjnu a v začátku listopadu:
Pátek 4. 10. Úvodní promítání Filmového klubu – od 18.00 do 20.00 hodin
Filmový večer s tvořením  pro děti od 5 let. Film uvedeme na našich stránkách
koncem září. Cena: 80 Kč, členové Filmového klubu 50 Kč.
Přihlášky: Ing. Psotová, 732 325 457,  psotova.materidouska@seznam.cz.
Den jeřabin – tradiční podzimní akce, sobota 12. 10. od 9.00 do 12.00 hodin
Řemeslné dílničky na podzimní téma pro děti i dospělé, ohníček na zahradě.
Akce se koná za každého počasí, není třeba se hlásit předem.
Penízky na materiál, cca 150 Kč, a tvůrčí náladu s sebou.
Dýňová slavnost v pátek 18. 10. od 17.00 hodin.
Akce pro děti od 5 do 10 let, bez přítomnosti rodičů. Cena 50 Kč.
Přihlášky: Mgr. Karin Volfová, 606 206 477.
Pátek 8. 11. Promítání filmového klubu – od 18.00 do 20.00 hodin.
Víc informací  v říjnu na našich stránkách.
Podzimní příměstský tábor 29. 10. - 30. 10. Putování vesmírem
Pro děti 6 – 10 let, denně od 8.00 do 16.00 hodin. Cena: 300 Kč/den.
V ceně: oběd, výtvarný materiál, pedagogická péče.
Přihlášky, informace: Mgr. Karin Volfová, 606 206 477.
Pravidelné výtvarné akce – pro „náctileté“ a dospělé
1 x za 14 dnů v pondělí 17 – 19.00 hodin. Cena za 1 lekci: 150 Kč,
za pololetí 1 200 Kč. Přihlášky, informace: Mgr. Radka Čáslavová, 604 932 340.
7. 10. Drátovaný kamínek a strom štěstí
21. 10. Inspirace podzimem – keramika
4. 11. Drátěný šperk s korálky
Akce pro dospělé
Astro konstelace, sobota 9. 11. v době od  10.00 do 17.00 hodin.
Přihlášky, informace: Kristýna Liptáková, 776 883 071,
liptakova.kristyna@seznam.cz.
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VÍME, KAM JDEME.

Návrat ke slušnosti.
Návrat k hodnotám.

prof. MUDr.
Rom Kostřica, CSc.
Jihomoravský kraj

VxCNx A SLUŠNx,
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

NEBO POPULISTICKY?

vysokoškolský učitel, lídr kandidátky

Rozhodněte 25. a 26. října
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Ménȸ státu,

více obȬanʄm!
SLEPÛ PęIPOUŠTÍME STÁLE
VÛTŠÍ VLIV STÁTU NA
SVOBODNÝ ŽIVOT OBÍANį.
ZRUŠÍME NEEFEKTIVNÍ DANÛ,
ZBYTEÍNÉ ÚęADY A NAęÍZENÍ.

www.svobodni.cz
Petr Mach

ekonom a pěedseda
Strany svobodných obÏanı
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PLACENÁ INZERCE
DOUČUJI/VYUČUJI angličtinu nebo francouzštinu děti i dospělé
(lze i formou lekcí na skypu) v Řečkovicích. Praxe 19 let.
Email: hana08anna@yahoo.com, tel.: 775 104 820
AUTOKLEMPÍŘSKÉ, zámečnické a bytové opravy. Tel.: 728 101 936
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 604 518 776, Řečkovice
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken,
606 469 316, 547 225 340, 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
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 98 38 53
MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.: 776 670 520, 511 141 450
HLEDÁM paní na úklid RD v Řečkovicích. 80Kč/h. Tel.: 733 192 904
HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda
truhlář, rekonstrukce koupelen, montáž dřevěných a plovoucích
podlah, ochrana proti holubům. Tel. 603 510 009
KOUPÍM  byt 2 nebo 3+1 v Řečkovicích. Tel.: 720 358 722
PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská č. 3. Tel.: 549 273 822
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
PRONAJMU garáž (voda, elektřina) na ul. Novom. Tel.: 724 008 892
PRODÁM nebo PRONAJMU garáž na ul. Uprkova, tel.: 724 689 923
DOPRAVA PRO SENIORY - odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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
HLEDÁM jakýkoliv byt Řečkovice a okolí, tel.: 602 540 040
PRODÁM GARÁŽ v Řečk. T. Novákové. Cena dohodou.
Tel.: 548 523 360
105x148.pdf
18.9.2013 v
13:35:51
HLEDÁMseitlova
ke koupi
byt1 2-3+1
Řečkovicích. Tel.: 720 358 722

MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997, 604 731 918.
www.malby-natery.eu
ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834
ŠVADLENA 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 telefonicky na čísle
777 161 282
PRONAJMU GARÁŽ  na ul. Ječná. Tel.: 732 889 523
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy,
odvirování. L. Zapletal, mob: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
MANŽELÉ s dítětem hledají dlouhodobý pronájem bytu,
domu o velikosti 2-3+1 v Řečkovicích. Tel.: 605 262 407
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE-Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
! NOVĚ přezutí kola za 125,- Kč !
/uvedená cena je za demontáž, montáž,
vyvážení 1 osobního kola do 16“/
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!!
Provozní doba: Po-Pá 9-12  12,30-18 hod., SO-12 hod.
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

Předvolební placená inzerce

Předvolební placená inzerce
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„Konec nespravedlnostem
a nepoctivosti.“

RNDr. Jitka Seitlová
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>YXb]Ŧ_UGhrany zelených v Jihomoravském kraji

ww w.zeleni .cz

Placená inzerce
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ŘÍJEN:
Zápas - volný styl (sportovní hala Tesla, Halasovo nám.)
12. 10. od 10:30 hod.
TAK Hellas Brno - Velká cena města Brna
mezinárodní turnaj za účasti zápasníků z ČR, Bulharska, Estonska, Litvy,
Maďarska, Německa, Polska a Slovenska
Národní házená – 1. liga mužů (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
26. 10.  1. NH Brno : Přeštice 16:00 hod.
27. 10.  1. NH Brno : Nýřany 10:30 hod.
aktuálně na: www.1nhbrno.cz
Fotbal – 1. B třída skupina A muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
5. 10.  SK Řečkovice : Blansko B  15:30 hod.
19. 10.  SK Řečkovice : Bohdalice 15:00 hod.
aktuálně na: www.reckovice-fotbal.cz
Badminton – 5. liga (Yonex aréna Jehnice)
5. 10.  SmartLife Řečkovice B : Uherský Brod 10 hod.
aktuálně na: www.bcreckovice.cz

Městská hala míčových sportů - Vodova:
Basketbal – Ženská basketbalová liga (nová hala)
2. 10.  VALOSUN KP Brno : Karlovy Vary 17:30 hod.
12. 10.  VALOSUN KP Brno : USK Praha 16:30 hod.
19. 10.  VALOSUN KP Brno : Strakonice 16:30 hod.
26. 10.  VALOSUN KP Brno : Trutnov 16:30 hod.
aktuálně na: www.valosunbrno.cz
Futsal – 1. liga (nová hala)
2. 10.  Helas Brno : Slávia Praha 20:00 hod.
11. 10.  Tango Brno : Agromeli Brno 20:00 hod.
18. 10.  Tango Brno : Teplice 20:00 hod.
25. 10.  Helas Brno : Plzeň 20:00 hod.
aktuálně na: www.futsalbrno.cz
Házená – Extraliga mužů (stará hala)
12. 10.  KP Brno : Karviná 17:00 hod.
26. 10.  KP Brno : Kopřivnice 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrno.cz
Volejbal – Extraliga žen
19. 10.  VK KP Brno : Slávia Praha 18:00 hod.
31. 10.  VK KP Brno : Ostrava 18:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz
Florbal – Extraliga mužů
3. 10.  Bulldogs Brno : Ostrava 16:20 hod.
20. 10.  Bulldogs Brno : Bohemians Praha 17:00 hod.
28. 10. Bulldogs Brno : Vítkovice 18:00 hod.
aktuálně na: www.bulldogs.cz
Termínovou listinu na měsíc listopad zasílejte nejpozději do 15. 10.
na adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Šmejdi a šmejdíci
Po mnoha letech decentní až ilegální kritiky některých prodejců, využívajících nátlakových metod k prodeji nádobí, vysavačů a dalších nepostradatelných domácích spotřebičů, se konečně začínají bortit ledy mlčení a firmy
zneužívající bezbrannost seniorů k nestydatému obchodu jsou odkrývány.  
Za mnohé problémy při obchodování s těmito dravci si však mohou jejich
zákazníci sami. Jeden takový problém jsem si způsobil svojí důvěřivostí a nepozorností sám.
Koncem roku 2012 jsem se rozhodl, že svému desetiletému vnukovi zaplatím pravidelný odběr vcelku vkusné, atraktivní i obsahově hodnotné encyklopedie o světových přírodních a historických památkách, distribuované firmou
imp z Prahy.  Na pravidelné platby jsem si zřídil inkasní příkaz s jasně limitovanou výší platby a tedy i velikostí zásilky. Na opakované telefonické naléhání
zástupkyně firmy, abych si nechával posílat zásilky trojnásobné velikosti a tak
ušetřil za poštovné a balné, jsem k její nelibosti pozitivně nezareagoval a možnost jsem důrazně, leč jen telefonicky zamítl. Na můj pokyn si pak zásilky jako
„velký chlap“ vnuk už přebíral sám a já byl spokojen se svým „moudrým rozhodnutím“. Jaké bylo po půlroce moje překvapení, když mi došla upomínka
s výhružným červeným okrajem, že jsem dosud neuhradil 2.248 Kč za odebrané trojnásobné zásilky. Jejich cena byla měsíčně vyšší než určoval původně sjednaný inkasní limit a nebyly tudíž proplaceny.  Uvedená dlužná částka,
kterou jsem byl nucen zaplatit mě, zaplať Pán Bůh, nenutí zatím vybírat popelnice a kontejnery s odpadky, nicméně mě upozornila, že vedle těch neslavně
renomovaných šmejdů jsou mezi námi takoví malí „šmejdíci - hajzlíci“ držící se
přísloví: nemusí pršet, stačí když kape. Dávejme si  i na ně pozor!
Ivan Koláčný
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BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Pro děti s ročníkem narození 2001 – 2007
ZŠ Novoměstská, Brno-Řečkovice
Tréninky v sezóně
2013 – 2014

úterý 14:30 – 15:30 hod.
středa 14:00 – 15:00 hod.

Trenér:

Michaela Vojtková, hráčka ŽBL
tel.: 608 420 286, e-mail: vojtkova.mich@gmail.com

Organizační pracovník: Petr Mazálek
tel.: 774 175 543, e-mail: basketmape@seznam.cz
Dále doplňujeme i stávající družstva mládeže.
Více na: www.valosunbrno.cz

Senioři na petanque
Za velmi krásného letního odpoledne
18. července 2013 se
řečkovičtí senioři sešli na Orelském hřišti
v Medlánecké ulici, kde
byli zasvěceni do tajů
nádherné
francouzské hry petanque. Po
vysvětlení a názorné
ukázce pravidel se přítomní vesele pustili do
hry a soupeření mezi sebou. Bylo na nich vidět, jak je tato hra zaujala,
a urputně bojovali. Výsledek jejich vzájemných soubojů nebyl až tak
rozhodující, šlo přece o krásně strávené odpoledne.
Chtěl bych poděkovat Jednotě Orel Řečkovice a členům jeho
petanquového týmu – M. Zajdákovi, St. Musilovi a dále také paní
B. Trnkové, vedoucí Odboru sociálních   věcí a zdravotnictví Úřadu
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za pomoc a spolupráci.
Oldřich Gardáš
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KULTURA
Štěpán Rak a Alfred Strejček opět v Řečkovicích
Štěpán Rak a Alfred Strejček vystupují
ve Sboru Páně Církve československé husitské
v Řečkovicích pravidelně. Do Řečkovic se vracejí
velmi rádi, jak sami říkají, pro výjimečnou atmosféru, kterou zde místní publikum dokáže vždy
vytvořit.
S jakým pořadem přijdou umělci tentokrát?
Je to pořad, koncert   BIBLICKÁ ZASTAVENÍ.
Autoři tohoto koncertního programu na svých
webových stránkách sami píší: „Starozákonní
texty o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o stavbě
Babylonské věže, o potopě, o králi Šalamounovi či příběhy a Žalmy krále Davida podle Bible
kralické přednese Alfred Strejček, v hudební
kompozici, jejímž autorem a hlavním interpretem je Štěpán Rak.     
Koncert je komponován pro kytaru, zobcové flétny a lidský hlas. Tento
koncertní program představuje Bibli jako studnici, která obsahuje veškeré
lidské poznání. Biblické odkazy lze nalézt v nejvýznamnějších dílech umělců
všech období i stylů, biblické desatero pak tvoří dosud nepřekonanou cestu
k naplnění všech hodnot a nápovědí lidského života.“
Nezbývá mi nic jiného, než vás na tento koncertní pořad, konající se 29. 10.
2013 v 19:00 hod. ve Sboru Páně, Vážného 6, co nejsrdečněji pozvat.
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

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Zahrádkáři sdružení HORTUS Vás srdečně
zvou na každoroční výstavu ovoce, zeleniny a květin, která se koná 2. 11. - 4. 11. 2013
v sále bývalého pivovaru od 9 do 17 hod.
Vzorky na vystavení budeme brát 1. 11. od
15 do 17 hod. Na vaši návštěvu se velmi
těšíme.
Za celý výbor
předsedkyně Věra Skudová

V srpnu oslavili své jubileum

Helena PUPÍKOVÁ
Rudolf FINTES
Radmila JEDLIČKOVÁ
Josef ŽAMPA
Marie BRZOBOHATÁ
Marie PLESKAČOVÁ
Marie KUDLIČKOVÁ

91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Mojmír KELBL
Jarmila KOPEČNÁ
Vlastimila SÁBLÍKOVÁ
Otakar VLČEK
Ladislav ZAPLETAL
Zdeněk VALÍČEK
Mojmír HEGER
Věra ŠTOURAČOVÁ
Josef DRCHAL
Alena PROCHÁZKOVÁ
Věra KAZATELOVÁ

92 let
92 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

V září oslavili své jubileum

Všem našim oslavencům k jejich jubileu
vše nejlepší přeje redakce.

Ach ty volby
Pro ty, kteří se těšili na říjnovou výstavu obrazů známého a žádaného
brněnského malíře JUDr. Stanislava Sedláčka, máme špatnou zprávu.
Výstava „díky“ předčasným parlamentním volbám vypsaným prezidentem republiky na 25. a 26. října t. r., musí ustoupit vyššímu zájmu, a tak se
s půvabnými obrazy a obrázky Stanislava Sedláčka budeme moci setkat
někdy v průběhu příštího roku. O termínu páně Sedláčkovy výstavy se
dočtete v nejbližším možném termínu a s dostatečným předstihem na
stránkách tohoto našeho zpravodaje.
Ivan Koláčný, předseda komise kultury a informatiky rady MČ

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci říjnu 2013:
15. 10. v 18 hod., sál školy
Akordeonový koncert posluchačů konzervatoře v Pardubicích
16. 10. v 18 hod., sál školy
Žákovský koncert a schůze OS VIVO
21. 10. v 19 hod., sál školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

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

ŽÁKOVSKÝ VEČER

v úterý 15. října v 18.00 hod.
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy

S vláčkem Topíkem jsme to hóódně rozjeli
Ačkoliv letošní první školní
den bylo zamračeno a ani teploty nebyly příliš letní, sešel se
u hřiště na Horáckém náměstí
rekordní počet dětí. Po nakreslení lokomotivy  bylo během chvíle
namalováno prvních 20 vagónků
plných zvířátek, balónků, autíček
a jiných věcí. Brzy se zdálo, že vláček bude hodně dlouhý.  Přibyla
nám taky duha, koleje, sluníčka  a mráčky, také výhybka a další vlak Pendolino.
A vlak rostl víc a víc.
Nakonec měřil neuvěřitelných 110 metrů a měl 71 vagónků. Naši malíři
tedy nasadili opravdu vysokou laťku a jsme moc zvědavi, zda se tento rekord
podaří někdy překonat (my v to pevně doufáme, třeba hned příští rok). Letos
pro velký zájem nebylo jednoduché vyhlásit pouze tři vítězné malíře. Po důkladném zvážení jsme tedy museli vyhlásit vítězů více a odměnit je všechny
sladkou odměnou.
Závěrem bych ráda pochválila děti, které mi rok od roku dělají čím dál větší
radost. Jejich nadšení a každoroční vzrůstající zájem o malování s námi ukazuje, že pokud nabídneme dětem program,  je pro  hodně dětí atraktivnější než
sledování televize či hraní her na počítači. Takže, milé děti, ode máte velikou
pochvalu a těšíme se na vás znovu za rok, kdy to opět pořádně rozjedeme.
Za místní organizaci TOP 09
Dita Pivoňková
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