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

NA KUS ŘENA KUS ŘENA KUS ŘENA KUS ŘENA KUS ŘEČI S LADISLAČI S LADISLAČI S LADISLAČI S LADISLAČI S LADISLAVEM FILIPIMVEM FILIPIMVEM FILIPIMVEM FILIPIMVEM FILIPIM
Drazí a milí čtenáři, ve snaze oživit náš zpravodaj a zároveň vám pokud možno civilní formou přiblížit zajímavé lidi z řad našeho

zastupitelstva, přicházíme s pravidelnou rubrikou: „N„N„N„N„Na ka ka ka ka kus ŘEus ŘEus ŘEus ŘEus ŘEČI s ….“ČI s ….“ČI s ….“ČI s ….“ČI s ….“. Půjde o rozhovory kolegiální až přátelské, tázat se budou různí
členové redakční rady, odpovídat budou jejich kolegové ze zastupitelstva městské části. Jistě uznáte, že
tykají-li si zpovědník i zpovídaný, bylo by poněkud pokrytecké, kdyby se publikované povídání vyznačovalo
formálním odstupem, který zpravidla vykání způsobuje. O to zajímavější čtení vás možná v budoucnu čeká.
Celý seriál nemůže zahajovat nikdo jiný než starosta. Kolegové z redakční rady došli k závěru, že nejvhodnějším
zpovědníkem budu v tomto případě já. Tak už to v životě bývá, kdo přijde s nápadem, zpravidla odchází
s úkolem. Avšak - popravdě řečeno, zhostil jsem se toho úkolu s chutí.

                                                                                                                               Oliver P                                                                                                                               Oliver P                                                                                                                               Oliver P                                                                                                                               Oliver P                                                                                                                               Oliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

Starostu naší MČ PaedDr. Ladislava Filipiho znám přesně tak dlouho, jak dlouho je starostou, tedy od roku
1998. První čtyři roky jsem ho jako opoziční sociální demokrat vnímal jen jako soupeře, v dalším období
jsme byli jako kolegové téměř v každodenním kontaktu.

Občas mě napadne, žObčas mě napadne, žObčas mě napadne, žObčas mě napadne, žObčas mě napadne, že jsem Tě te jsem Tě te jsem Tě te jsem Tě te jsem Tě tenkrenkrenkrenkrenkrát musel tát musel tát musel tát musel tát musel tou opoziční chou opoziční chou opoziční chou opoziční chou opoziční chytrisytrisytrisytrisytristiktiktiktiktikou pěkně šou pěkně šou pěkně šou pěkně šou pěkně štvtvtvtvtvát. Jak vlasát. Jak vlasát. Jak vlasát. Jak vlasát. Jak vlastně chápeš rtně chápeš rtně chápeš rtně chápeš rtně chápeš roli opoziceoli opoziceoli opoziceoli opoziceoli opozice
v zasv zasv zasv zasv zastupittupittupittupittupitelselselselselstvu?tvu?tvu?tvu?tvu?

Opozici obecně bývá přisuzována role přísných posuzovatelů skutků těch, kteří rozhodují a svá rozhodnutí uvádějí v život. Kritický
přístup, pokud v sobě obsahuje zdůvodnění nesouhlasu i návrh, jak se s příslušnou záležitostí vypořádat lépe, je bezpochyby velmi
prospěšný. Bohužel praxe občas přináší velmi „zásadový“ postoj, jenž ústí v pouhou negaci - a to za každou cenu a vždy. S nositeli těchto
bořičských tendencí nelze diskutovat a hledat lepší řešení, neboť oni nic takového dělat nechtějí. Vždy si přeji, aby ti, kdož se považují za
opozici, neuchýlili se k naznačenému způsobu vystupování, protože z něj nic užitečného povstat nemůže.

NNNNNesmíme zapomenout na naše občanesmíme zapomenout na naše občanesmíme zapomenout na naše občanesmíme zapomenout na naše občanesmíme zapomenout na naše občanyyyyy, s, s, s, s, skkkkkorororororo mám pocit, jako mám pocit, jako mám pocit, jako mám pocit, jako mám pocit, jako bo bo bo bo by je věci veřy je věci veřy je věci veřy je věci veřy je věci veřeeeeejné na kjné na kjné na kjné na kjné na komunální úromunální úromunální úromunální úromunální úrooooovni přvni přvni přvni přvni příliš nezajímalyíliš nezajímalyíliš nezajímalyíliš nezajímalyíliš nezajímaly. Je t. Je t. Je t. Je t. Je to podle To podle To podle To podle To podle Tebeebeebeebeebe
v pořv pořv pořv pořv pořádkádkádkádkádku?u?u?u?u?

Je zcela přirozené, že lidé se zajímají především o to, co se jich přímo dotýká, co se střetává s jejich zájmy. Snad každý touží být úspěšným
a přeje si, aby se mu dařilo. Tyto snahy nelze považovat za nic špatného či nemístného - spíše platí opak. Použijeme-li naznačený úhel
pohledu, pak nezájem občanů o věci veřejné, o němž se občas hovořívá, je jen zdánlivý. Pokud na některém místě skutečně ona
příslovečná bota počne tlačit, lidé se velmi rychle ozvou, upozorní, žádají nápravu. Stejně tak je možno setkat se s návrhy, co všechno by
bylo dobré změnit k lepšímu. Při hodnocení zájmu o dění vůkol či lhostejného postoje k němu je také dobré vzpomenout si na známou
zkušenost, jež praví, že člověk popovídá všem, s čím je nespokojen. V opačném případě se však lidé příliš nesvěřují.

SSSSStartartartartarososososostttttooooovvvvvání je zaloání je zaloání je zaloání je zaloání je založžžžženo přeno přeno přeno přeno předeedeedeedeedevším na prvším na prvším na prvším na prvším na práci s lidmi. Páci s lidmi. Páci s lidmi. Páci s lidmi. Páci s lidmi. Pomáhá Tomáhá Tomáhá Tomáhá Tomáhá Ti v ti v ti v ti v ti v tom Tom Tom Tom Tom Tvvvvvoooooje pedagogická kvje pedagogická kvje pedagogická kvje pedagogická kvje pedagogická kvalifalifalifalifalifikikikikikace?ace?ace?ace?ace?

Nepochybně ano. Pominu-li kupříkladu zlepšení vyjadřovacích schopností, které s sebou přináší povinnost hovořit častěji k většímu
počtu lidí, pak významnou roli hraje osvojení si schopnosti naslouchat jiným a chápat je. Dotyčná profese též člověka vybaví potřebou
mírou trpělivosti a schopnosti zachovat klid i ve velmi vypjatých situacích.

VVVVVy jsy jsy jsy jsy jsttttte vlase vlase vlase vlase vlastně taktně taktně taktně taktně takooooovvvvvá politická rá politická rá politická rá politická rá politická rodina, manžodina, manžodina, manžodina, manžodina, manželkelkelkelkelku Danu máš v paru Danu máš v paru Danu máš v paru Danu máš v paru Danu máš v parlamentu, jméno má velmi podobné s nolamentu, jméno má velmi podobné s nolamentu, jméno má velmi podobné s nolamentu, jméno má velmi podobné s nolamentu, jméno má velmi podobné s novvvvvou minisou minisou minisou minisou ministrtrtrtrtryní zdryní zdryní zdryní zdryní zdraaaaavvvvvoooootnictvítnictvítnictvítnictvítnictví
Danielou FilipioDanielou FilipioDanielou FilipioDanielou FilipioDanielou Filipiovvvvvou. Tou. Tou. Tou. Tou. To jso jso jso jso jsttttte si poslední dobou užili dose si poslední dobou užili dose si poslední dobou užili dose si poslední dobou užili dose si poslední dobou užili dost omt omt omt omt omylů, ne?ylů, ne?ylů, ne?ylů, ne?ylů, ne?

Pletli se i lidé, u kterých jsem to vůbec neočekával. Soudím též, že mnozí odmítali uvěřit mému ujišťování, že se jedná pouze o velmi
podobná jména dvou naprosto cizích osob.

Z vlasZ vlasZ vlasZ vlasZ vlastní zktní zktní zktní zktní zkušenosušenosušenosušenosušenosti vím, žti vím, žti vím, žti vím, žti vím, že mi doma nikdo žádné politické funke mi doma nikdo žádné politické funke mi doma nikdo žádné politické funke mi doma nikdo žádné politické funke mi doma nikdo žádné politické funkce neuzná, a musím pěkně poslouchat manžce neuzná, a musím pěkně poslouchat manžce neuzná, a musím pěkně poslouchat manžce neuzná, a musím pěkně poslouchat manžce neuzná, a musím pěkně poslouchat manželkelkelkelkelku. Když se ale v ru. Když se ale v ru. Když se ale v ru. Když se ale v ru. Když se ale v rodině seodině seodině seodině seodině sejdoujdoujdoujdoujdou
dvdvdvdvdva politici, můža politici, můža politici, můža politici, můža politici, může te te te te to být jiné. Vo být jiné. Vo být jiné. Vo být jiné. Vo být jiné. Vedeedeedeedeedettttte tře tře tře tře třeba reba reba reba reba rozprozprozprozprozpraaaaavu o tvu o tvu o tvu o tvu o tom, kdo umom, kdo umom, kdo umom, kdo umom, kdo umyyyyyje nádobí, hlasuje nádobí, hlasuje nádobí, hlasuje nádobí, hlasuje nádobí, hlasujejejejejettttte o domácím re o domácím re o domácím re o domácím re o domácím rozpočtu?ozpočtu?ozpočtu?ozpočtu?ozpočtu?

Chod každé domácnosti vyžaduje plnění řady úkolů, bez nichž by se mnozí lidé rádi obešli. Časem dochází v jakékoliv lidské pospolitosti
k dělbě práce, takže všichni vědí, kde je jejich místo. Stejné zásady platí i za zdmi vlastní domácnosti. Život přinesl rozdělení úloh, a žádné
větší změny nelze očekávat. Obdobně je tomu i s domácím hospodařením. Jeho pravidla nejsou natolik složitá, aby o nich bylo nutno vést
delší rozhovory.

Když se ohlédneš za těmi více neKdyž se ohlédneš za těmi více neKdyž se ohlédneš za těmi více neKdyž se ohlédneš za těmi více neKdyž se ohlédneš za těmi více než desež desež desež desež deseti leti leti leti leti letytytytyty, co jsi ve funk, co jsi ve funk, co jsi ve funk, co jsi ve funk, co jsi ve funkci sci sci sci sci startartartartarososososostytytytyty, co T, co T, co T, co T, co Ti dělá nei dělá nei dělá nei dělá nei dělá největší rjvětší rjvětší rjvětší rjvětší radosadosadosadosadost? Co oprt? Co oprt? Co oprt? Co oprt? Co opraaaaavdu důlevdu důlevdu důlevdu důlevdu důležitého se podařžitého se podařžitého se podařžitého se podařžitého se podařilo?ilo?ilo?ilo?ilo?

Lidé občas rádi bilancují a kladou na misky pomyslných vah věci, o kterých soudí, že se jim povedly, o ty, jimiž si ostruhy rozhodně
nevysloužili, chtějíce se ujistit, že jejich snažení nebylo marné. Já se domnívám, že každý rok z těch, které se již změnily v minulost, přinesl
něco, co lze označit za dobrý a úspěšný počin. Takové kroky mi vždy dělají radost. Je ovšem nutno zdůraznit, že vždy se pochopitelně
jedná o výsledek úsilí více osob, nikoliv jen jedince. Čas ovšem plyne dál svým tempem a přináší nové výzvy a úkoly, s nimiž je nutno se
vyrovnat. Proto si mnohem více všímám toho, co má teprve přijít. Život je už takový, že před nás stále bude stavět něco důležitého.

DěkDěkDěkDěkDěkuuuuuji Tji Tji Tji Tji Ti za ri za ri za ri za ri za rozhoozhoozhoozhoozhovvvvvororororor.....
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 40. SCHŮZE RMČA ZE 40. SCHŮZE RMČA ZE 40. SCHŮZE RMČA ZE 40. SCHŮZE RMČA ZE 40. SCHŮZE RMČ
40. schůz40. schůz40. schůz40. schůz40. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 4. 2. Rada:onala 4. 2. Rada:onala 4. 2. Rada:onala 4. 2. Rada:onala 4. 2. Rada:
- schválila uspořádání Vavřineckých hodů 2009 (budou se konat

15. a 16. srpna) a jmenovala výbor, který má přípravu hodů na
starosti, tento výbor tvoří PaedDr. L. Filipi, Mgr. M. Viskot,
Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc., RNDr. I. Koláčný, paní I. Kubová
a Mgr. J. Mottl,

- schválila výzvu k podání nabídky na modernizaci výtahu TOV
320 v domě Horácké nám. 6/7,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na opravy

základních a mateřských škol a na rekonstrukci vybraných hřišť,
- schválila majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění značky

zakazující stání za bytovými domy v ulici Renčově u garážového
dvora, aby byl zajištěn snadnější příjezd do zdejších garáží,

- schválila smlouvu s COMMUNIO PRO ARTE Agency,
M. Hübnerové 54, Brno, jejímž cílem je spolupráce při pořádání
koncertů a dětských představení v naší městské části,

- schválila změnu termínu sňatků ze 6. června 2009 na 13. června
2009 (6. června se budou konat volby do Evropského parlamentu),

- vzala na vědomí rezignaci Ing. Petra Boháčka na členství v komisi
kultury a informací a jmenovala členem této komise Ing. Martina
Otčenáška,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. FL. FL. FL. FL. F.....

XVIII. zasedání ZasXVIII. zasedání ZasXVIII. zasedání ZasXVIII. zasedání ZasXVIII. zasedání Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Bra MČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrááááá
HorHorHorHorHora se usa se usa se usa se usa se uskkkkkutututututeční veční veční veční veční ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 1ek 1ek 1ek 1ek 12. bř2. bř2. bř2. bř2. března 2009 od 1ezna 2009 od 1ezna 2009 od 1ezna 2009 od 1ezna 2009 od 15.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.
v zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řv zasedacím sále řečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radnice, Padnice, Padnice, Padnice, Padnice, Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 111111.....
Zasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zasZasedání zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtva jsou va jsou va jsou va jsou va jsou veřeřeřeřeřeeeeejná.jná.jná.jná.jná.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl
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Podobně jako loni uvolňuje město Brno finanční prostředky
určené na investice do škol a veřejných hřišť a sportovišť. Do
20. února 2009 měly městské části možnost podat žádosti o finanční
podporu ze strany města na své připravené projekty. Výše celkové
částky rozdělované mezi 29 městských částí se letos oproti loňskému
roku bohužel poněkud snížila. Zatímco loni město vyčlenilo na
tuto oblast celkem 80 mil. Kč, letos se jedná o 62,7 mil. Kč.

Mezi naše želízka v ohni patří hned několik investičních akcí.
Na prvním místě musím zmínit akci „Úprava stávajícího bytu
v MŠ Kárníkova 4 na logopedickou třídu“, jejímž cílem je reagovat
na zvýšenou poptávku po místech v mateřských školách. Přesunutím
stávající logopedické třídy do v současnosti bytových prostor
v rámci  školní budovy vznikne možnost otevřít jednu novou běžnou
třídu. Celkové finanční náklady, včetně pořízení nábytkového
vybavení, jsou odhadovány  na 1,4 mil. Kč. K této investici se ještě
vrátím v některém z dalších čísel ŘEČi. Další žádostí pak chceme
řešit neuspokojivý stav střechy na MŠ Kárníkova. Rekonstrukce
ploché střechy včetně osazení nové hydroizolace a zateplení si vyžádá
rovněž částku 1,4 mil. Kč.

Druhou oblastí, do které je finanční podpora ze strany města
směřována, jsou veřejná hřiště a sportoviště. V rámci pokračující
regenerace panelového sídliště máme projektově připraveny dvě
akce. Mezi bytovými domy Žitná č. 21 a 23 je navrženo vybudování
nového dětského hřiště, při domech Novoměstská č. 13 a 15
plánujeme rekonstrukci stávající dětského hřiště. Každá z těchto
akcí by měla stát přibližně 1,5 mil. Kč. Nejpozději v dubnu tohoto
roku budeme vědět, zda můžeme přistoupit k realizaci alespoň
jedné z nich.

Vybudování sportoviště si zaslouží i oblast Mokré Hory.
Architektonická studie, kterou má městská část zpracovánu, navrhuje
umístit do lokality při ulici Pod zahradami naproti stávajícímu
dětskému hřišti a tenisovým kurtům další sportovní plochy.
Konkrétně se jedná v první fázi o hřiště na pétanque s dvěma
hracími dráhami. Ve druhé etapě je zvažováno vybudování hřiště
na malý fotbal.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt

mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ
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HRADEHRADEHRADEHRADEHRADECKÉ RADIÁLECKÉ RADIÁLECKÉ RADIÁLECKÉ RADIÁLECKÉ RADIÁLE

Po dlouhé a velmi náročné opravě mostu u řečkovického
nádraží, po němž vede silnice pro motorová vozidla označovaná
v běžném hovoru jako Hradecká radiála, se zřejmě opět schyluje
k tomu, že se na této důležité dopravní tepně na několik měsíců
usadí dělníci a jejich stavební stroje. Ředitelství silnic a dálnic totiž
připravuje opravu mostu, pod nímž vede cesta do Podhájí.

Most je podle slov zástupců jmenované instituce v nedobrém
stavu a práce na jeho obnově by měly započít již v dubnu a končit
v listopadu letošního roku. První přijde na řadu polovina, po níž
vyjíždějí auta z města ven, po přibližně třech měsících a čtrnácti
dnech ji vystřídá část druhá. Provoz bude sveden do protisměrného
pásu, při opravách části, jež odvádí dopravu z Brna na sever, však
nebude možné sjet z radiály u řečkovického nádraží. Těm, kteří pojedou
do Řečkovic, nezbude tedy nic jiného než odbočit ke Globusu
a odtud se vrátit zpět. Při pracích na vedlejší části celého mostního
systému, po níž řidiči směřují do centra města, dojde zase k uzavření
nájezdu na radiálu u prodejny automobilů Honda. Také silnička do
Podhájí se stane pod dotyčným přemostěním neprůjezdnou, což
s dostatečným předstihem sdělí řidičům dopravní značky.

Informace uvedené v předchozím odstavci je však třeba přijímat
s vědomím, že v době vzniku tohoto článku ještě zdaleka nebyly
vyjasněny všechny okolnosti, které jsou spojeny se zmíněnou akcí.
Zejména se jedná o okamžik zahájení a dokončení oprav a také
o podobu dopravních omezení, zajisté velmi nepříjemných. Některé
zprávy totiž uváděly, že není jisté, zda bude možno svést dopravu
na původní a zatím neopravenou část mostu, až vybraná stavební
firma obsadí stranu sousední. Představa je to vskutku černá.

Naopak s jistotou lze říci, že onen most nebude opatřen
protihlukovou stěnou. Ředitelství silnic a dálnic totiž konstatovalo,
vycházejíc z měření hluku v blízkých domech na Novoměstské
ulici, že nejsou překročeny platné limity a že tedy ani nemůže
vynaložit peníze na takovou věc, byť městská část opakovaně instalaci
hlukových zábran požadovala. Prý, ať si je město zaplatí samo (město
tak má hradit něco, co mu nebude patřit). Mostní římsa je alespoň

navržena tak, aby v budoucnu umožnila osazení panelů zabraňujících
šíření hluku.

Je nesporné, že blížící se stavební ruch na silnici I/43, jak je
Hradecká výpadovka v oficiální řeči označována, neslibuje příjemné
zážitky. Obrňme se však, prosím, trpělivostí. Vždyť tak důležitá
trasa si zaslouží, aby byla v naprostém pořádku.

PPPPPaedDraedDraedDraedDraedDr. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladisla. Ladislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi

ssssstartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ
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ZMĚNZMĚNZMĚNZMĚNZMĚNA TERMÍNU SŇAA TERMÍNU SŇAA TERMÍNU SŇAA TERMÍNU SŇAA TERMÍNU SŇATKŮTKŮTKŮTKŮTKŮ
V MČ BRNO-ŘEV MČ BRNO-ŘEV MČ BRNO-ŘEV MČ BRNO-ŘEV MČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

A MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORA
Vzhledem k tomu, že ve dnech 5. a 6. června 2009 se budou konat
volby do Evropského parlamentu, přpřpřpřpřesunuesunuesunuesunuesunuje se tje se tje se tje se tje se tererererermín sňatkůmín sňatkůmín sňatkůmín sňatkůmín sňatků ze
soboty  6. června na sobona sobona sobona sobona sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 13. č3. č3. č3. č3. čererererervna 2009vna 2009vna 2009vna 2009vna 2009. Ostatní termíny
sňatků, tak jak byly uvedeny v lednovém zpravodaji ŘEČ, se nemění.

Marie PlšMarie PlšMarie PlšMarie PlšMarie Plškkkkkooooovvvvvááááá

matrikářkmatrikářkmatrikářkmatrikářkmatrikářka ÚMČa ÚMČa ÚMČa ÚMČa ÚMČ

SEKRETSEKRETSEKRETSEKRETSEKRETARIÁARIÁARIÁARIÁARIÁT ÚMČT ÚMČT ÚMČT ÚMČT ÚMČ
INFINFINFINFINFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE

S účinnosS účinnosS účinnosS účinnosS účinností od 1tí od 1tí od 1tí od 1tí od 1. ledna 2009 b. ledna 2009 b. ledna 2009 b. ledna 2009 b. ledna 2009 byl zahájen pryl zahájen pryl zahájen pryl zahájen pryl zahájen prooooovvvvvoz třoz třoz třoz třoz tří noí noí noí noí nových agend:vých agend:vých agend:vých agend:vých agend:
1. Výpis bodového hodnocení osoby - podle novely zákona

o silničním provozu č. 361/2000 Sb. - lze zažádat o výpis bodového
hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím
kontaktního místa Czech Point.

2. Seznam kvalifikovaných dodavatelů - lze zažádat o Výpis ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému
o veřejných zakázkách.

3. Registr účastníků provozu MA ISOH (Modul Autovraky
Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání
agendy nebo její kontroly.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mik. Jana Mikulcoulcoulcoulcoulcovvvvvááááá

vedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekrvedoucí sekreeeeetariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČtariátu ÚMČ

JAK POSJAK POSJAK POSJAK POSJAK POSTUPOTUPOTUPOTUPOTUPOVVVVVAAAAAT PŘI ZTRÁT PŘI ZTRÁT PŘI ZTRÁT PŘI ZTRÁT PŘI ZTRÁTĚTĚTĚTĚTĚ
ZAMĚSZAMĚSZAMĚSZAMĚSZAMĚSTNÁNÍ?TNÁNÍ?TNÁNÍ?TNÁNÍ?TNÁNÍ?

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velmi nepříjemnou
zkušeností. Člověk, který se snaží co nejrychleji nalézt nové
zaměstnání, si často klade otázku: „Jak pos„Jak pos„Jak pos„Jak pos„Jak postupotupotupotupotupovvvvvat?“at?“at?“at?“at?“

V případě, že dostaneme výpověď v zaměstnání, není rozhodně
všem dnům konec. Je dobré ještě před uplynutím výpovědní doby
požádat úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.
Úřad práce pak informuje o volných pracovních místech. Po
skončení výpovědní doby můžeme požádat úřad práce v místě svého
trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání. V opačném případě,
po ukončení pracovního poměru, musíme hradit zdravotní pojištění
ze svého. Úřad práce by měl také informovat o možnosti poradit se
na příslušném sociálním odboru.

Zde můžeme poskytnout, po zhodnocení individuální situace,
dávky pomoci v hmotné nouzi, které napomáhají při řešení sociální
situace osob nemajících dostatečné příjmy. Součástí naší práce je
také poskytování základního poradenství v nepříznivých životních
situacích a zprostředkování navazujících služeb.

Pokud Vás daná situace potká, můžete se obrátit pro radu na
odbor sociálních věcí, zdravotnictví a kultury ÚMČ, kde Vás budeme
informovat. Hlavním mýtem totiž je, že se chodí na příslušný obecní
úřad (sociální odbor podle trvalého pobytu) až po ukončení podpory
v nezaměstnanosti z úřadu práce.

Další informace naleznete na adresách - http://www.mpsv.cz,
http://www.reckovice.brno.cz (odkaz na životní situace).

Zdeněk Okáč, DiS.Zdeněk Okáč, DiS.Zdeněk Okáč, DiS.Zdeněk Okáč, DiS.Zdeněk Okáč, DiS.

odbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturultury ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČy ÚMČ

POPLAPOPLAPOPLAPOPLAPOPLATEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍ
ODPODPODPODPODPAD V RAD V RAD V RAD V RAD V ROCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009

Místní poplatek za komunální odpad činí v Brně i letos 500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč
na poplatníka a je sssssplatnýplatnýplatnýplatnýplatný opět k 3k 3k 3k 3k 311111. květnu 2009. květnu 2009. květnu 2009. květnu 2009. květnu 2009. Poplatková
povinnost se vztahuje jen na fyzické osoby přihlášené k trvalému
pobytu v Brně. Správcem poplatku je Odbor životního prostředí
MMB, oddělení správy poplatku za komunální odpad (tel. 542 174 300,
542 174 303, 542 174 304).
Osvobozeny od místního poplatku jsou fyzické osoby vlastnící
stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku
vztahujícímu se k této stavbě, dále fyzické osoby přihlášené
k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská
2 a konečně třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let (za
splnění těchto kriterií - nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření
a žijí ve společné domácnosti a zákonný zástupce doloží čestné
prohlášení o nezaopatřenosti dětí).
Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
Při vymáhání nutno připočíst k celé částce také náklady exekuce.
Poplatek lze uhradit na pokladněna pokladněna pokladněna pokladněna pokladně, a to celoročně v ul. Šumavské
33, a od března do května také na Malinovského náměstí 3. Při
úhradě v hotovosti na pokladně oznamte jméno, příjmení, bydliště
a datum narození všech poplatníků, za které je poplatek odváděn.
Pokladní hodiny:
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00
Pá 8.00 - 12.00
Další možností je bezhobezhobezhobezhobezhotttttooooovvvvvososososostní přtní přtní přtní přtní přeeeeevvvvvododododod na účet 156304/5400,
přičemž variabilní symbolem je rodné číslo poplatníka a konstantní
symbol 1318 (nemůže-li jej banka použít, zadejte 0308). Platíte-li za
více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jejich jména, data
narození a adresu na formulářích dostupných na kontaktních
místech MMB, na ÚMČ, nebo v elektronické podobě. Adresa je
nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání
a přiřazování platby.
K úhradě poplatku můžete rovněž využít pošpošpošpošpoštttttooooovní poukázkyvní poukázkyvní poukázkyvní poukázkyvní poukázky
s předtištěným číslem účtu, které jsou spolu s formuláři oznámení
společného zástupce k dispozici na kontaktních místech MMB, na
ÚMČ a na pracovišti správce poplatku. Variabilním symbolem je
rodné číslo poplatníka. Hradíte-li jednou poukázkou poplatek za
více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze
tak učinit písemně na adresu správce poplatku (Magistrát města
Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku,
Kounicova 67, 601 67 Brno), nebo prostřednictvím internetu na:
www.brno.cz/odpady.

S využitím podkladů OŽP MMBS využitím podkladů OŽP MMBS využitím podkladů OŽP MMBS využitím podkladů OŽP MMBS využitím podkladů OŽP MMB

pppppřřřřřipripripripripraaaaavil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klement

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ MÍSTERMÍNY ČIŠTĚNÍ MÍSTERMÍNY ČIŠTĚNÍ MÍSTERMÍNY ČIŠTĚNÍ MÍSTERMÍNY ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCHTNÍCHTNÍCHTNÍCHTNÍCH
KKKKKOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKACÍ V RCÍ V RCÍ V RCÍ V RCÍ V ROCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009
Jako první proběhne na přelomu března a dubna vyčištění

většiny místních komunikací od zimního posypu. Chodníky budou
od zimního posypu čištěny již od druhé poloviny března, v závislosti
na aktuálním stavu počasí. Poté budou v období od května do
listopadu celkem třikrát vyčištěny místní komunikace seskupené
do bloků podle jednotlivých ulic. Vybraná parkoviště budou čištěna
pouze dvakrát, koncem dubna a poté v polovině září. Nakonec
budou v průběhu měsíce listopadu vyčištěny vybrané vozovky
a parkoviště od spadaného listí.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno
v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb.,
 o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě
rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy
7 dní před plánovaným termínem čištění. Odtahy vozidel bude
zajišťovat OdtOdtOdtOdtOdtahoahoahoahoahovvvvvá služba Cvrá služba Cvrá služba Cvrá služba Cvrá služba Cvrkkkkkalalalalal, kontaktní telefon 541 321 346.
Vozidla budou odtahována na odstavné parkoviště při ulici
Chaloupkově č. o. 22.

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777P
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Čištění vozovek bude smluvně pro městskou část zajišťovat
firma A. S. A. SlužbSlužbSlužbSlužbSlužby Žaboy Žaboy Žaboy Žaboy Žabovřvřvřvřvřesesesesesky s. rky s. rky s. rky s. rky s. r. o. o. o. o. o., Korejská 4, 614 00 Brno,
kontaktní telefon na oddělení služeb zákazníkům je 541 211 328.
V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních
komunikací v naší městské části, se obracejte na oddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoooootníhotníhotníhotníhotního
prprprprprososososostřtřtřtřtředíedíedíedíedí, ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725
nebo 541 421 745.
Čištění po zimním posypu:Čištění po zimním posypu:Čištění po zimním posypu:Čištění po zimním posypu:Čištění po zimním posypu:
Část č. 1Část č. 1Část č. 1Část č. 1Část č. 1
BOSKOVICKÁ k Novoměstské, BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ
- parkoviště, LETOVICKÁ, LETOVICKÁ - parkoviště,
KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu ke školce, KUNŠTÁTSKÁ - odbočka
k Měřičkově 44, VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1 - 39a -
obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2 - 40 a 1 - 19 - obslužné kom.,
NOVOMĚSTSKÁ k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 30. bř30. bř30. bř30. bř30. března 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009
Část č. 2Část č. 2Část č. 2Část č. 2Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA část bez
MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA, RENČOVA - parkoviště
TERMÍN: 3333311111. bř. bř. bř. bř. března 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009
Část č. 3Část č. 3Část č. 3Část č. 3Část č. 3
TEREZY NOVÁKOVÉ k Západi, KUBOVA, KUBOVA - parkoviště,
LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, ÚPRKOVA
vč. parkoviště, TEREZY NOVÁKOVÉ 1 - 35a - obslužná kom.,
TEREZY NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, VESELKA,
BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁM.
TERMÍN: 11111. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009
Část č. 4Část č. 4Část č. 4Část č. 4Část č. 4
JEČNÁ, JEČNÁ - parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO,
KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ,
DRUŽSTEVNÍ - parkoviště, ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA - parkoviště,
KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA - parkoviště, FIALOVÁ,
AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 2. dubna 20092. dubna 20092. dubna 20092. dubna 20092. dubna 2009
Část č. 5Část č. 5Část č. 5Část č. 5Část č. 5
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁM. příjezdy k parkovištím
a příjezd ke škole, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY,
VL. PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy
k domům, KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA - parkoviště, GEN.
KADLECE, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do
vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 3. dubna 20093. dubna 20093. dubna 20093. dubna 20093. dubna 2009
Část č. 6Část č. 6Část č. 6Část č. 6Část č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  JANDÁSKOVA - části bez
MHD, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ,  POD
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, BRIGÁDNICKÁ
od č. 88 po Vránův mlýn, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu
k rybníku, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58 - 72 - obslužná kom.
TERMÍN: 6. dubna 20096. dubna 20096. dubna 20096. dubna 20096. dubna 2009
Část č. 7Část č. 7Část č. 7Část č. 7Část č. 7
PODHÁJÍ od Delvity ke stavidlu a přes most k Novoměstské,
PODHÁJÍ k č.o. 11, NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41 průjezd parkovištěm,
NOVOMĚSTSKÁ 1a odbočka ke garážím u křiž. s Hradeckou,
ŽITNÁ příjezd k MŠ od parkoviště, ŽITNÁ část bez MHD,
ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, MAŘÍKOVA
areál Badger Meter s.r.o., SKREJŠ od Tumaňanovy, SKREJŠ k č. 3 - 4
TERMÍN: 77777. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009. dubna 2009
Část č. 8Část č. 8Část č. 8Část č. 8Část č. 8
PODPĚROVA polyfunkční dům, KOŘENSKÉHO k hudební škole,
MEDLÁNECKÁ k č. 10 - 14 vč. parkov. ploch, MEDLÁNECKÁ
k č. 22 - 26 - propojka k  Renčově vč. parkov. ploch, K ZÁPADI -
k zahrádkám, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren k Renčově,
TEREZY NOVÁKOVÉ část od kasáren k Prachárně
TERMÍN: 8. dubna 20098. dubna 20098. dubna 20098. dubna 20098. dubna 2009
BlokBlokBlokBlokBlokooooovvvvvá čišá čišá čišá čišá čištění:tění:tění:tění:tění:
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1
BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ - parkoviště, LETOVICKÁ, LETOVICKÁ
- parkoviště, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1 - 39a
- obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2 - 40 a 1 - 19 - obslužné kom.,
NOVOMĚSTSKÁ k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 25. května, 325. května, 325. května, 325. května, 325. května, 311111. sr. sr. sr. sr. srpna, 26. řpna, 26. řpna, 26. řpna, 26. řpna, 26. října 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009

BLBLBLBLBLOK č. 2OK č. 2OK č. 2OK č. 2OK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM.,  DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA,
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA, RENČOVA - parkoviště
TERMÍN: 2222277777. května, 2. zář. května, 2. zář. května, 2. zář. května, 2. zář. května, 2. září, 30. ří, 30. ří, 30. ří, 30. ří, 30. října 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009
BLBLBLBLBLOK č. 3OK č. 3OK č. 3OK č. 3OK č. 3
JEČNÁ, JEČNÁ - parkoviště, KOŘENSKÉHO,  OLŠANSKÉHO,
KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ,
DRUŽSTEVNÍ -parkoviště, ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA - parkoviště,
KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA - parkoviště, FIALOVÁ,
FIALOVÁ - parkoviště,  AZUROVÁ, AZUROVÁ - parkoviště,
DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ORANŽOVÁ - parkoviště, ŽLUTÁ,
ŽLUTÁ - parkoviště
TERMÍN: 11111. č. č. č. č. čererererervna, 4. zářvna, 4. zářvna, 4. zářvna, 4. zářvna, 4. září, 2. lisí, 2. lisí, 2. lisí, 2. lisí, 2. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009
BLBLBLBLBLOK č. 4OK č. 4OK č. 4OK č. 4OK č. 4
TEREZY NOVÁKOVÉ k Západi, KUBOVA, KUBOVA - parkoviště,
LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, ÚPRKOVA,
TEREZY NOVÁKOVÉ 1 - 35a - obslužná kom., TEREZY
NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, VESELKA, BOHATCOVA,
PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁM.
TERMÍN: 3. č3. č3. č3. č3. čererererervna, 7vna, 7vna, 7vna, 7vna, 7. zář. zář. zář. zář. září, 4. lisí, 4. lisí, 4. lisí, 4. lisí, 4. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009
BLBLBLBLBLOK č. 5OK č. 5OK č. 5OK č. 5OK č. 5
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁM., MALÍKOVA, KRONOVA,
LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA,
KÁRNÍKOVA - parkoviště, GEN. KADLECE- spodní část
TERMÍN: 8. č8. č8. č8. č8. čererererervna, 9. zářvna, 9. zářvna, 9. zářvna, 9. zářvna, 9. září, 9. lisí, 9. lisí, 9. lisí, 9. lisí, 9. listttttopaduopaduopaduopaduopadu
BLBLBLBLBLOK č. 6OK č. 6OK č. 6OK č. 6OK č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  POD ZAHRADAMI, POD
ZAHRADAMI - parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD
HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN:  111110. č0. č0. č0. č0. čererererervna, 1vna, 1vna, 1vna, 1vna, 111111. zář. zář. zář. zář. září., 1í., 1í., 1í., 1í., 111111. lis. lis. lis. lis. listttttopaduopaduopaduopaduopadu
BLBLBLBLBLOK č. 7 - ZÁKOK č. 7 - ZÁKOK č. 7 - ZÁKOK č. 7 - ZÁKOK č. 7 - ZÁKOS/1:OS/1:OS/1:OS/1:OS/1:
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM.
TERMÍN:  1111111111. května, 1. května, 1. května, 1. května, 1. května, 10. sr0. sr0. sr0. sr0. srpna, 29. řpna, 29. řpna, 29. řpna, 29. řpna, 29. října 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009íjna 2009
BLBLBLBLBLOK č. 8 - ZÁKOK č. 8 - ZÁKOK č. 8 - ZÁKOK č. 8 - ZÁKOK č. 8 - ZÁKOS/2:OS/2:OS/2:OS/2:OS/2:
MEDLÁNECKÁ, VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ
NÁM., MĚŘIČKOVA, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA
TERMÍN: 111113. května., 13. května., 13. května., 13. května., 13. května., 12. sr2. sr2. sr2. sr2. srpna, 3. lispna, 3. lispna, 3. lispna, 3. lispna, 3. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009
BLBLBLBLBLOK č. 9 - ZÁKOK č. 9 - ZÁKOK č. 9 - ZÁKOK č. 9 - ZÁKOK č. 9 - ZÁKOS/3:OS/3:OS/3:OS/3:OS/3:
HAPALOVA, KARÁSEK, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA,
TUMAŇANOVA, TUMAŇANOVA - parkoviště u pasířství
TERMÍN: 111118. května, 18. května, 18. května, 18. května, 18. května, 177777. sr. sr. sr. sr. srpna, 5. lispna, 5. lispna, 5. lispna, 5. lispna, 5. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 10 - ZÁK0 - ZÁK0 - ZÁK0 - ZÁK0 - ZÁKOS/4:OS/4:OS/4:OS/4:OS/4:
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ, TEREZY
NOVÁKOVÉ, ŽILKOVA
TERMÍN: 20. května, 120. května, 120. května, 120. května, 120. května, 19. sr9. sr9. sr9. sr9. srpna, 1pna, 1pna, 1pna, 1pna, 10. lis0. lis0. lis0. lis0. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009
ČišČišČišČišČištění partění partění partění partění parkkkkkooooovišťvišťvišťvišťvišť
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 11 - P1 - P1 - P1 - P1 - PARKARKARKARKARKOOOOOVIŠTĚ/1:VIŠTĚ/1:VIŠTĚ/1:VIŠTĚ/1:VIŠTĚ/1:
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7, HORÁCKÉ
NÁM. 10, KUNŠTÁTSKÁ, MĚŘIČKOVA za křižovatkou
s Novoměstskou, ŽITNÁ 1-3, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy,
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a
TERMÍN: 29. dubna a 129. dubna a 129. dubna a 129. dubna a 129. dubna a 14. zář4. zář4. zář4. zář4. září 2009í 2009í 2009í 2009í 2009
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 12 - P2 - P2 - P2 - P2 - PARKARKARKARKARKOOOOOVIŠTĚ/2:VIŠTĚ/2:VIŠTĚ/2:VIŠTĚ/2:VIŠTĚ/2:
HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, HORÁCKÉ NÁM. 8 - 9, MĚŘIČKOVA
pod Vysočinou, NOVOMĚSTSKÁ 45 - 59, NOVOMĚSTSKÁ 23 -
41, KOŘÍSKOVA 47 - 55, ŽITNÁ 21-23, PODPĚROVA Polyfunkční
dům 3x, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 30. dubna a 130. dubna a 130. dubna a 130. dubna a 130. dubna a 16. zář6. zář6. zář6. zář6. září 2009.í 2009.í 2009.í 2009.í 2009.

ČišČišČišČišČištění ostění ostění ostění ostění ostttttatních katních katních katních katních komunikomunikomunikomunikomunikacíacíacíacíací
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 13 - MIMOBL3 - MIMOBL3 - MIMOBL3 - MIMOBL3 - MIMOBLOK/1OK/1OK/1OK/1OK/1
MEDLÁNECKÁ k č. 10 - 14 vč. parkov. ploch, MEDLÁNECKÁ
k  č. 22 - 26 - propojka k  Renčově vč. parkov. ploch, MEDLÁNECKÁ
ke gymnáziu, KOŘENSKÉHO k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ -
odbočka k Měřičkově č. o. 44, KUNŠTÁTSKÁ příjezd ke školce,
BANSKOBYSTRICKÁ polyfunkční dům, PODHÁJÍ od Delvity
přes most k Novoměstské, BRAéTŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům
TERMÍN: 11111. zář. zář. zář. zář. září 2009í 2009í 2009í 2009í 2009
BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 14 - MIMOBL4 - MIMOBL4 - MIMOBL4 - MIMOBL4 - MIMOBLOK/2OK/2OK/2OK/2OK/2
PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku,
OVČÍRNA, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ,  LUH,
MAŘÍKOVA k areálu Badger Meter, JANDÁSKOVA - části bez
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MHD, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku,
K ZÁPADI - k zahrádkám
TERMÍN: 3. zář3. zář3. zář3. zář3. září 2009í 2009í 2009í 2009í 2009
ČišČišČišČišČištění od stění od stění od stění od stění od spadaného lispadaného lispadaného lispadaného lispadaného listítítítítí - pouze vybrané vozovky a parkoviště:
TERMÍN: 111116., 16., 16., 16., 16., 18., 18., 18., 18., 18., 19., 20., 29., 20., 29., 20., 29., 20., 29., 20., 24. a 25. lis4. a 25. lis4. a 25. lis4. a 25. lis4. a 25. listttttopad 2009opad 2009opad 2009opad 2009opad 2009

PPPPPoznámkoznámkoznámkoznámkoznámka k ra k ra k ra k ra k rozdělení jednoozdělení jednoozdělení jednoozdělení jednoozdělení jednotlivých ktlivých ktlivých ktlivých ktlivých komunikomunikomunikomunikomunikací:ací:ací:ací:ací:
Čištění po zimním posypu, BLOK č. 1 - 6, BLOK č. 11 - 12 (čištění
parkovišť), BLOK č. 13 - 14 (čištění ostatních komunikací) a čištění
od spadaného listí se týká místních komunikací mimo trasy linek
městské hromadné dopravy (MHD), zatímco BLOK č. 7 - 10 se
týká místních komunikací vedoucích v trase linek městské hromadné
dopravy (MHD). Komunikace budou čištěny v pořadí uvedeném
v jednotlivých rozpisech.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Paaaaavel Svel Svel Svel Svel Strtrtrtrtránsánsánsánsánskýkýkýkýký,,,,,

oddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoooootní prtní prtní prtní prtní prososososostřtřtřtřtředí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČ

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ
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Anna SedlákAnna SedlákAnna SedlákAnna SedlákAnna Sedlákooooovvvvvááááá
- prodejna galanterie, kusového

a metrového zboží (mj. manšestry,
sypkoviny, podšívky, viskózy, flauše,
šusťákoviny) se těší na Vaši návštěvu
na Měřičkově 18 (bývalá zelenina).

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

TTTTTel.: 60el.: 60el.: 60el.: 60el.: 604 335 14 335 14 335 14 335 14 335 13838383838
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

SBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPESBĚR NEBEZPEČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLČNÝCH SLOŽEKOŽEKOŽEKOŽEKOŽEK
KKKKKOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPOMUNÁLNÍHO ODPADUADUADUADUADU

V RV RV RV RV ROCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009
VVVVVe dnech 20. května a 1e dnech 20. května a 1e dnech 20. května a 1e dnech 20. května a 1e dnech 20. května a 19. lis9. lis9. lis9. lis9. listttttopadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009opadu 2009 proběhne mobilní sběr
v uvedených časech na následujících zastávkách:
14.35 - 14.50 Boženy Antonínové 2 (u bývalé samoobsluhy)
15.00 - 15.15 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
15.25 - 15.40 Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
15.50 - 16.05 Palackého nám. 2 (u prodejny potřeb pro děti)
16.15 - 16.30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku

„Výroba klíčů“)
16.40 - 16.55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17.05 - 17.20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17.30 - 17.45 Žitná (parkoviště za Trendem)
SbírSbírSbírSbírSbírají se tají se tají se tají se tají se tytytytytyto odpadyo odpadyo odpadyo odpadyo odpady:::::
Obaly se zbytky nebezpečných látek, potenciálně infekční odpady
(např. injekční jehly a stříkačky), textílie znečištěné nebezpečnými
látkami, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuky mimo jedlých,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, léčiva mimo cytostatik,
různé baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky atd.
TTTTTatatatatato služba je uro služba je uro služba je uro služba je uro služba je určččččena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikena občanům, nikoli podnikoli podnikoli podnikoli podnikoli podnikatatatatatelůmelůmelůmelůmelům
prprprprprodukodukodukodukodukuuuuujícím fjícím fjícím fjícím fjícím fiririririremní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!

Ing. Jan Klement, Ing. Jan Klement, Ing. Jan Klement, Ing. Jan Klement, Ing. Jan Klement, oddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoddělení živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČ

OZNÁMENÍ O UKOZNÁMENÍ O UKOZNÁMENÍ O UKOZNÁMENÍ O UKOZNÁMENÍ O UKONČENÍONČENÍONČENÍONČENÍONČENÍ
KKKKKONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Dne 7Dne 7Dne 7Dne 7Dne 7. únor. únor. únor. únor. února 2009 ba 2009 ba 2009 ba 2009 ba 2009 bylo ukylo ukylo ukylo ukylo ukončončončončončenoenoenoenoeno konání veřejné sbírky na
území městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za účelem
shromáždění dobrovolných finančních prostředků na obnovu
a úpravu historického areálu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora. Sbírka probíhala od 7. dubna 2006 do 7. února 2009 a celkový
výtěžvýtěžvýtěžvýtěžvýtěžek sbírek sbírek sbírek sbírek sbírky je Kč 5ky je Kč 5ky je Kč 5ky je Kč 5ky je Kč 577777.3.3.3.3.348,48,48,48,48,111112 Kč2 Kč2 Kč2 Kč2 Kč. V průběhu konání sbírky městská
část předložila Krajskému úřadu Jihomoravského kraje ke kontrole
a schválení dvě průběžná vyúčtování sbírky, která krajský úřad
schválil. Nejpozději do 7. května 2009 je městská část povinna
předložit krajskému úřadu celkové vyúčtování veřejné sbírky, jehož
součástí bude i prokázání způsobu využití čistého výtěžku sbírky.

S konečným vyúčtováním sbírky a s rozhodnutím krajského
úřadu bude veřejnost seznámena prostřednictvím úřední desky.

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

vedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekvedoucí Ekonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČ

CO DĚLACO DĚLACO DĚLACO DĚLACO DĚLAJÍ LÉKAŘI, KDJÍ LÉKAŘI, KDJÍ LÉKAŘI, KDJÍ LÉKAŘI, KDJÍ LÉKAŘI, KDYŽYŽYŽYŽYŽ
NELÉČÍ?NELÉČÍ?NELÉČÍ?NELÉČÍ?NELÉČÍ?

Je zajímavé, že tuto otázku si lidé často kladli, a někteří dodnes
kladou, právě v souvislosti s povoláním lékaře. Podle některých
i dnes by měl být lékař lékařem 24 hodin denně. To proto, že být
lékařem je čest a poslání, a nikoliv povolání. Před lety ještě musel
takový lékař navíc často vyslechnout, že vystudoval za dělnické
peníze, a tudíž by se měl stydět žádat o přiměřený plat, nebo dělat
něco jiného než medicínu, aby vůbec splatil socialistické společnosti
investice vložené do jeho vzdělání.

Lékaři jsou jen a jen lidé a vedle popracovního studia a často
péče o rodinu si občas najdou čas i na koníčky. Mezi svými bývalými
kolegy lékaři znám zanícené golfisty, zdatné cestovatele, populární
erotomany, rybáře, zahrádkáře nebo numismatiky a faleristy. Maně
si při této příležitosti vybavuji starý kreslený vtip Oldřicha Dudka
na toto téma - na stole leží prázdná láhev a před ní sedí muž. Skrze
hrdlo lahve staví uvnitř pinzetou model plachetnice. Nad ním stojí
jeho žena a uštěpačně říká: „Já se ti divím, ty, takový věhlasný
gynekolog a máš takového koníčka!“

Mezi ty lékaře, kterým se koníčkem stalo výtvarné umění,
patří nám dobře známá, naše paní doktpaní doktpaní doktpaní doktpaní doktorororororkkkkka MUDra MUDra MUDra MUDra MUDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvááááá.
Ta maluje, a o tom, jak dobře jí to jde, jsme se měli možnost
přesvědčit před několika lety na její první veřejné výstavě v naší
galerii. Pro letošní březnovou výstavu se uvolila prezentovat svoje
nové obrázky a přibrala si k sobě svého profesního kolegu -
ssssstttttomatomatomatomatomatologa MUDrologa MUDrologa MUDrologa MUDrologa MUDr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslavvvvva Řezáča Řezáča Řezáča Řezáča Řezáčeeeee, který ve vzácných volných
chvílích řezbaří a literárně tvoří. I on dosud tvořil, jak se říká převážně
do šuplíku, takže uvidět jeho nástěnné plastiky a skulptury, přečíst
si některé z jeho básní nebo zamyšlení budete moci též poprvé
právě u nás.

Výstava s názvem „Lék„Lék„Lék„Lék„Lékařařařařaři tvi tvi tvi tvi tvořořořořoří“í“í“í“í“ bude zahájena v pátv pátv pátv pátv pátekekekekek
20. bř20. bř20. bř20. bř20. března 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 18.00 hod. v8.00 hod. v8.00 hod. v8.00 hod. v8.00 hod. ve výse výse výse výse výstttttaaaaavní síni galerie na řvní síni galerie na řvní síni galerie na řvní síni galerie na řvní síni galerie na řečkečkečkečkečkooooovickévickévickévickévické
rrrrradniciadniciadniciadniciadnici. Potrvá do neděle 29. března a bude otevřena v pracovní
dny od 14.00 hod. do 17.00 hod., o víkendech dopoledne od 9.00
do 12.00 hod. a odpoledne
pak od 14.00 do 17.00 hod.
Všem přeji příjemné
zážitky a jménem komise
kultury a informací RMČ
se těším s vámi na přátelské
setkání.

RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V LEDNU 2009 OSLAV LEDNU 2009 OSLAV LEDNU 2009 OSLAV LEDNU 2009 OSLAV LEDNU 2009 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUM
TITTITTITTITTITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Vladimír PEROUTKA 95 let
Božena EFFENBERGEROVÁ 94 let
Jaroslav BURŠÍK 90 let
Růžena ŠMÍDKOVÁ 90 let
Miroslav BOBEK 85 let
Růžena ALBRECHTOVÁ 85 let
Milena SOBOTKOVÁ 85 let
Jiřina KUČEROVÁ 85 let
Bohuslav AUGUSTIN 80 let
Lumír SOMMER 80 let
Zdeněk BLATNÝ 80 let
Antonie ZBOŽÍNKOVÁ 80 let
Zdenka MATALOVÁ 80 let
Žofie SKOUPÁ 80 let
Bohunka BŘÍZOVÁ 80 let
Jarmila HRNČÍŘOVÁ 80 let
Růžena VORLOVÁ 80 let
Zdenka UHROVÁ 80 let
Zdenka ŠESTÁKOVÁ 80 let

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEU
VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

V ÚNORV ÚNORV ÚNORV ÚNORV ÚNORU 2009 OSLAU 2009 OSLAU 2009 OSLAU 2009 OSLAU 2009 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUM
TITTITTITTITTITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Miroslava ZÁLESKÁ 97 let
Jiří KREUTER 96 let
Anna KUČEROVÁ 91 let
Mojmír ČAPKA 85 let
Jitřenka DOLEŽALOVÁ 85 let
Jiří KUBÁČEK 80 let
Ondřej PAVLÍK 80 let
Věra JAKUBCOVÁ 80 let
Květoslava JURMANOVÁ 80 let
Jiřina AMBROSOVÁ 80 let
Zdeňka ŠORMOVÁ 80 let
Jiřina KOCMANOVÁ 80 let
Františka ONDROVÁ 80 let
Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ 80 let

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÉ PŘEDSSKÉ PŘEDSSKÉ PŘEDSSKÉ PŘEDSSKÉ PŘEDSTTTTTAAAAAVENÍ NVENÍ NVENÍ NVENÍ NVENÍ NAAAAA
RADNICIRADNICIRADNICIRADNICIRADNICI

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou
COMMUNIO PRO ARTE Vás srdečně zve na představení pro děti.
Uskuteční se v pondělí 30. břv pondělí 30. břv pondělí 30. břv pondělí 30. břv pondělí 30. března 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 1ezna 2009 v 16.00 hod. na ř6.00 hod. na ř6.00 hod. na ř6.00 hod. na ř6.00 hod. na řečkečkečkečkečkooooovickévickévickévickévické
rrrrradnici, Padnici, Padnici, Padnici, Padnici, Palackého nám. 1alackého nám. 1alackého nám. 1alackého nám. 1alackého nám. 111111, Br, Br, Br, Br, Brno.no.no.no.no.
V první části se uskuteční přpřpřpřpředsedsedsedsedstttttaaaaavvvvvení DIVení DIVení DIVení DIVení DIVADLA PADLA PADLA PADLA PADLA PARAARAARAARAARAVVVVVÁNEKÁNEKÁNEKÁNEKÁNEK
v pohádce „O vv pohádce „O vv pohádce „O vv pohádce „O vv pohádce „O veliké řeliké řeliké řeliké řeliké řepě“epě“epě“epě“epě“...
V hlavních rolích účinkují Pavel Putna a Katka Rakovčíková.
Ve druhé části se uskuteční setkání s kkkkkouzouzouzouzouzelníkelníkelníkelníkelníkem panem Vem panem Vem panem Vem panem Vem panem Václaáclaáclaáclaáclavvvvvememememem
KKKKKaaaaatttttooooonasem s rnasem s rnasem s rnasem s rnasem s rodinou v prodinou v prodinou v prodinou v prodinou v progrogrogrogrogramu nazvamu nazvamu nazvamu nazvamu nazvaném „O zvířaném „O zvířaném „O zvířaném „O zvířaném „O zvířátkátkátkátkátka není nouza není nouza není nouza není nouza není nouze“.e“.e“.e“.e“.

ÚMČ BrÚMČ BrÚMČ BrÚMČ BrÚMČ Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NÁNKA NA PŘEDSA PŘEDSA PŘEDSA PŘEDSA PŘEDSTTTTTAAAAAVENÍVENÍVENÍVENÍVENÍ
ALFRÉDALFRÉDALFRÉDALFRÉDALFRÉDA STREJČKAA STREJČKAA STREJČKAA STREJČKAA STREJČKA
A ŠTĚPA ŠTĚPA ŠTĚPA ŠTĚPA ŠTĚPÁNÁNÁNÁNÁNA RAKAA RAKAA RAKAA RAKAA RAKA

V pátV pátV pátV pátV pátek 3. dubna 2009 v 1ek 3. dubna 2009 v 1ek 3. dubna 2009 v 1ek 3. dubna 2009 v 1ek 3. dubna 2009 v 19.00 hod.9.00 hod.9.00 hod.9.00 hod.9.00 hod. se ve Sboru páně Církve
československé husitské v Brně-Řečkovicích, Vážného 6, uskuteční
představení herherherherherce a rce a rce a rce a rce a recitátecitátecitátecitátecitátororororora Alfra Alfra Alfra Alfra Alfréda Stréda Stréda Stréda Stréda Streeeeejčkjčkjčkjčkjčka a hudebníka a hudebníka a hudebníka a hudebníka a hudebníkaaaaa
Štěpána RakŠtěpána RakŠtěpána RakŠtěpána RakŠtěpána Raka.a.a.a.a.
„„„„„AMENAMENAMENAMENAMEN, PRA, PRA, PRA, PRA, PRAVÍM TI…“VÍM TI…“VÍM TI…“VÍM TI…“VÍM TI…“
Poslední slova Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvýchvstání podle
evangelia sv. Matouše, zůstávají stálou inspirací lidstva. Připomenutí
této události v čase Velikonočním je dotekem křesťanského vkladu
do základů naší civilizace; v koncertním pojetí našeho špičkového
herce a recitátora Alfréda Strejčka - který texty přednese, a Štěpána
Raka - jehož citlivá a mimořádně zahraná hudba umělecký zážitek
a duchovní dojem ještě umocní.
Koncert trvá přibližně 70 minut a probíhá jako celek bez přestávky.
Rezervace vstupenek na tel.: 737 625 092, 777 135 990. Vstupné je
dobrovolné, jeho doporučená výše činí 80,- Kč.
Za občanské sdružení Verbum et Musica a náboženskou obec CČSH
se na setkání se všemi těší

VVVVVrrrrratislaatislaatislaatislaatislav Jan Maršav Jan Maršav Jan Maršav Jan Maršav Jan Marša

TĚHOTENSKÁ MÓDA, kojenecké oblečení - pasáž Rozkvět, nám.
Svobody, po - pá 9.30-18.30hod., so 9.30-13.00 hod.
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
REALITY pro Řečkovice,prodáme,pronajmeme byt,dům či zahradu.
Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč.daní a přepisů energií. 100%
služby a slušné chování najdete v naší RK. Palackého tř. 159, Tel.:721 856
888 nebo 549 210 007.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a daň. přiznání. Tel.: 603 903 029.
VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole, S.
Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
SVATEBNÍ studio Martiny Koktové rozšiřuje své služby o úpravy a opravy
oděvů. Tel.: 606 872 480.
ŽIJTE více v pohodě. Vyžehlíme vaše prádlo. Servis i do 24 hod. Řečkovice
a okolí. Tel.: 777 737 793.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. www.malby-
natery.eu
OD LEDNA 09 pracuji v Řečkovicích. Koupím zde byt nebo menší RD.
Do 2 mil. platím hotově. Tel.: 737 532 350 (možno i sms).
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
PRONAJMU 2 samostatné místnosti (25 m2, teplá voda, WC) v nově
opraveném domě. Vhodné jako kancelář nebo byt (bez koupelny). Klidný
dům, u MHD. Po 17 hod. 724 090 166.
VYMĚNÍM NB v 1.patře 3+1 v Řečkovicích za NB 2+1 nebo 1+1 větší s
balkónem v Řečkovicích. Tel.: 541 227 420.
PRONAJMU garáž na ul. Renčove, tel.: 606 745 529.
PLÁNOVANÉ BLEŠÍ TRHY v Řečkovicích se nekonají.
VYMĚNÍM 3+1 OV v Řečkovicích za 2+1 (kk) a 1+1 tamtéž. Tel.: 775 906
851.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
NOVÁ PRODEJNA s použitým zbožím Dukelská č.51 přijme do komise
i zástavy sport. a domácí potřeby. Funkční zboží poskytnuté zdarma
odvezeme na naše náklady. Tel.: 731 993 031, mail: marader@seznam.cz.
CHCETE ZHUBNOUT? Pomůžeme Vám. www.mujcil.cz, tel.: 776 246
805. Centrum redukce váhy.
ŠKOLENÍ S KREDITY pro zdravotnický personál, tel.: 602 550 175,
www.aisakurzy.cz
VYMĚNÍM obecní byt 3+1,před privatizací, o velikosti 74m2, na  Horáckém
náměstí, za dva menší obecní byty a to nejlépe 1+1 a 1+1 také v Řečkovicích,
popř. Kr. Pole. Tel.: 606 533 526.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda jistá. Tel.:
776 809 213.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ  i okolí pokud možno stavební (menší i
větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839.
NABÍZÍM k pronájmu garáž, ul. Novoměstská 1a. Tel.: 721 221 616
KOUPÍM STARÉ obrazy, hodiny, nábytek do r. 1950. I pozůstalost. Tel:
606 294 846, 541 21 21 48.
PROVEDU zvelebení koupelen (obklad, výměna baterií aj.) a běžné opravy
v domácnosti. Tel.: 773 987 725.
NABÍZÍM vyučování a doučování angličtiny a francouzštiny v Řečkovicích
na Horáckém nám. . Tel.: 775 104 820.
KOUPÍM nebo najmu garáž v Řečkovicích. Tel.: 776 644 620. PROVÁDÍM
elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis. Poruchová služba-
elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
PŘIJMEME pracovnici pro obsluhu hostů v cukrárně Větrník na plný
úvazek. Požadujeme příjemné vystupování, časovou f lexibilitu. Bližší
informace na tel. čísle 605 720 005.
NABÍZÍM vedení účetnictví, daňové evidence, odklad daně do 30. 6. 2009.
Daňový poradce ev. č. 2301. Tel.: 723 455 234.
DIGITÁLNÍ TV - poradím a pomohu (11 programů bez měsíčních
poplatků), zaškolím na PC u Vás doma. Tel. 728 256 067, www.digivize.cz

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECEKULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁCKÁCKÁCKÁCKÁ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, s.rs.rs.rs.rs.r.o..o..o..o..o.,,,,,
KOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23A, BRNO -, BRNO -, BRNO -, BRNO -, BRNO -

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
Tel.: 541 225 173 universum@volny.cz www.universum.wu.cz

srdečně zve na
KKKKKONCERONCERONCERONCERONCERT UČITELŮT UČITELŮT UČITELŮT UČITELŮT UČITELŮ

v úterý 3333311111. bř. bř. bř. bř. března 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009 v 18.00 hod. v sále školy
ŽákŽákŽákŽákŽákooooovvvvvssssský vký vký vký vký večečečečečererererer

v úterý 24. března 2009 v 17.00 hod. v sále školy
4. března 2009 v 10.30 hod. začíná další Společné

muzicírování rodičů s dětmi.

MORAMORAMORAMORAMORAVVVVVSKÁ KSKÁ KSKÁ KSKÁ KSKÁ KOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDAAAAA
VVVVVOOOOOJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITJENSKÉHO A ŠPITÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHOÁLNÍHO

ŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SŘÁDU SVVVVV. LAZARA. LAZARA. LAZARA. LAZARA. LAZARA
JERJERJERJERJERUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHOUZALÉMSKÉHO

se ještě jednou obrací na naše čtenáře s prosbou o darování dětských
sportovních potřeb ve prospěch zařízení Fondu ohrožených dětí
v Brně. Klokánek, kterému jsou tyto sportovní potřeby určeny,
přijme rád i použité letní i zimní potřeby s výjimkou bruslí a lyží.
Svoje nabídky sdělte, prosím, do polodo polodo polodo polodo polovinvinvinvinviny měsíce břy měsíce břy měsíce břy měsíce břy měsíce března 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009ezna 2009 ve
večerních hodinách na tel.: 541 227 540 (pan Vilém Walter) a 549
271 014 nebo 723 091 765 (RNDr. Ivan Koláčný).
Za vaši štědrost a pochopení vám již nyní děkujeme.

RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný, K, K, K, K, KCLJCLJCLJCLJCLJ
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 11. 3. 2009. Zdarma.

POSEZENÍ U NOPOSEZENÍ U NOPOSEZENÍ U NOPOSEZENÍ U NOPOSEZENÍ U NOVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNVÉHO VÍNA SE OPĚT VYDA SE OPĚT VYDA SE OPĚT VYDA SE OPĚT VYDA SE OPĚT VYDAŘILAŘILAŘILAŘILAŘILOOOOO
V soboV soboV soboV soboV sobotu 3. ledna 2009tu 3. ledna 2009tu 3. ledna 2009tu 3. ledna 2009tu 3. ledna 2009 se v sále bývalého pivovaru konalo, jako již každoročně, novoroční setkání při novém víně, pořádané místní organizací
KDU-ČSL v Řečkovicích a na Mokré Hoře. Vzorky vín pro tuto příležitost tradičně dodali naši řečkovičtí vinaři, bratři František a Jan Hrabětovi.
Početná sešlost nejen členů a příznivců KDU-ČSL, ale i dalších milých hostů, prožila pěkný podvečer v přátelské atmosféře rozhovorů a při
degustaci chutného moku. Poděkování za velmi vydařenou akci patří nejen již zmíněným vinařům, ale i ostatním, kteří přispěli také - ať už vzorky
vín nebo jinými pochutinami - k bohatému pohoštění všech návštěvníků.

JiřJiřJiřJiřJiří Prí Prí Prí Prí Prchal, chal, chal, chal, chal, přpřpřpřpředseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSL

ZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVOOOOOTTTTTA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH STRANTRANTRANTRANTRAN

SETKÁNÍ NSETKÁNÍ NSETKÁNÍ NSETKÁNÍ NSETKÁNÍ NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
Dne 6. únor6. únor6. únor6. únor6. února 2009a 2009a 2009a 2009a 2009 se uskutečnilo v budově  ÚMČ  Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora setkání starosty  této městské části  s druhoválečnými

veterány,  kteří jsou příslušní do Řečkovic a Mokré Hory. Válečné veterány přivítal starosta této městské části PaedDr. Ladislav Filipi a v zahajovací
řeči ocenil přínos válečných veteránů pro společnost nejen za druhé světové války, ale i  pro dnešek.
Projevil vstřícnost k řešení potíží a problémů našich válečných veteránů s velkou ochotou všemožně
pomáhat. Krátce přišel pozdravit válečné veterány i místostarosta městské části Mgr. Marek Viskot.
Potom se ujala slova paní Božena Trnková -  vedoucí  odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
ÚMČ, která seznámila válečné veterány v obecné rovině se sociální politikou městské části, rovněž
referent péče o staré občany pan Mgr. Leoš Pivoňka velmi precizně ozřejmil možné benefity náležející
válečným veteránům, kteří jsou nositeli „Osvědč„Osvědč„Osvědč„Osvědč„Osvědčení vení vení vení vení válečného válečného válečného válečného válečného veeeeettttterererererána“ána“ána“ána“ána“ podle zákona č. 255/1946 Sb.

Organizátor tohoto setkání - terénní pracovník KVV Brno plukovník v. v. Ján Vitko, CSc., pohovořil
o možnostech dotací na lázeňskou léčbu či na rekreaci v roce 2009. Připomněl rovněž možnost umístění
válečných veteránů do domovů pro válečné veterány, pro členy  Obce legionářské možnost poskytnutí
finanční náhrady za léky. Pracovníkům ÚMČ předal pan Vitko informační materiály náborového
střediska Krajského vojenského velitelství, v kterých jsou uvedeny základní informace o možnostech
vstupu do armády ČR.

Setkání se zúčastnili plukovník v. v. Jaroslav BURŠÍK, četař v. v. pan Ivan BOJOK, nadporučík v. v. František HEMALA, nemocného pana
plukovníka v. v.  Rudolfa ALBRECHTA zastoupila jeho manželka a dále přišli až z Mokré Hory paní Anna KLOUBCOVÁ - čerstvá nositelka
Osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb. a seržant v. v. pan Vladimír HROZNÝ. Pan nadporučík v. v. Josef WALTER a paní Barbora BÍLÁ se
omluvili. Pan Jaromír VÍTEK vyvíjí aktivity k dosažení Osvědčení válečného veterána podle zákona č. 255/1946 Sb. přijde na KVV s žádostí
o pomoc při řešení problému. Dva váleční veteráni, pan Antonín MAN a pan Jaroslav PROCHÁZKA, nás nedávno navždy opustili.

Za válečné veterány poděkoval za přijetí a za zorganizování tohoto setkání plk. v. v. Jaroslav BURŠÍK, který ocenil zejména zájem radnice
o řešení problémů válečných veteránů a seniorů vůbec.

Setkání pokračovalo v neformální besedě, v níž váleční veteráni velmi skromně vzpomínali na své působení v odboji a obětavou činnost pro vlast.
Setkání se všem líbilo a přislíbili účast na příštích akcích.
Terénní pracovník pro druhoválečné veterány JMK

plukplukplukplukplukooooovník vvník vvník vvník vvník v. v. v. v. v. v. Ján VITK. Ján VITK. Ján VITK. Ján VITK. Ján VITKOOOOO, CSc., CSc., CSc., CSc., CSc.

JUDO BUDO BRNO-ŘEJUDO BUDO BRNO-ŘEJUDO BUDO BRNO-ŘEJUDO BUDO BRNO-ŘEJUDO BUDO BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE INFVICE INFVICE INFVICE INFVICE INFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE
Judistický oddíl JUDO BUDO Brno-Řečkovice dosáhl v loňském roce opět vynikajícího úspěchu. Navázal na úspěch z roku 2007 - kdy

získal ocenění Mistr republiky ČR v kategorii starších žáků ve váze nad 73 kg. Dalším významným
úspěchem bylo to, když se mladý 15ti letý judista LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Zaplev Zaplev Zaplev Zaplev Zapletttttalalalalal (student gymnázia na
Slovanském náměstí) kvalifikoval na vybraných soutěžích po celé republice, a tím postoupil na
Mistrovství republiky. Tam získal v kategorii „dorostenci“ na Misna Misna Misna Misna Mistrtrtrtrtrooooovvvvvssssství ČR v Olomoucitví ČR v Olomoucitví ČR v Olomoucitví ČR v Olomoucitví ČR v Olomouci
2. mís2. mís2. mís2. mís2. místttttooooo. Dalším jeho úspěchem byla účast na CelosCelosCelosCelosCelostátní liztátní liztátní liztátní liztátní lize dore dore dore dore dorososososostttttencůencůencůencůenců v judo, kde startoval
za družstvo Železo Hranice, které obsadilo v roce 2008 konečné - 5. místo.

Oddíl judo, v němž sportovci trénují pod vedením trenéra ing. Jiřího Hirsche, je zaměřen
na výuku judo a sebeobrany především pro děti a mládež v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Mladí judisté již od roku 2001 trénují v sále ZUŠ Universum na Kořenského ulici, kde je velmi
omezené zázemí pro sportovní činnost. Navíc na rok 2008/2009 ZUŠ snížila počet hodin pro

judo, a tímto nebyla
vytvořena kapacita
pro nábor nových
členů. Svoje aktivity
si řečkovičtí judisté financují bez dotací, pouze z vlastních zdrojů
(pronájem sálu, žíněnky, cesty na zápasy, startovné na zápasech, sportovní
vybavení…).

Domníváme se, že by si tento sportovní oddíl za svoji aktivitu
v městské části zasloužil větší podporu ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora v získání vlastní tréninkové tělocvičny, a to zejména finanční
a hmotnou podporou, jako je tomu u ostatních sportovních organizací,
např. Sokola. Jsem přesvědčen, že oddíl judo, který se stará, vychovává
a reprezentuje naši městskou část, by si to opravdu zasloužil.

Ing. JiřIng. JiřIng. JiřIng. JiřIng. Jiří Hirí Hirí Hirí Hirí Hirschschschschsch

trtrtrtrtrenér a zakladatenér a zakladatenér a zakladatenér a zakladatenér a zakladatel oddílu JUDO BUDO Brel oddílu JUDO BUDO Brel oddílu JUDO BUDO Brel oddílu JUDO BUDO Brel oddílu JUDO BUDO Brnonononono

MatMatMatMatMateřseřseřseřseřská šká šká šká šká škkkkkola Tola Tola Tola Tola Tumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanovvvvva 59 - Mokra 59 - Mokra 59 - Mokra 59 - Mokra 59 - Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa - vás srdečně
zve na tradiční velikonoční výstavu, která se bude konat
v prostorách naší mateřské školy ve dnech:
sobosobosobosobosobottttta 4. dubna 2009  od 1a 4. dubna 2009  od 1a 4. dubna 2009  od 1a 4. dubna 2009  od 1a 4. dubna 2009  od 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.
neděle 5. dubna 2009  od 1neděle 5. dubna 2009  od 1neděle 5. dubna 2009  od 1neděle 5. dubna 2009  od 1neděle 5. dubna 2009  od 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.

Na vaši návštěvu se těší
děti a zaměstnanci
mateřské školy


