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ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

O SO SO SO SO STŘEŠE NTŘEŠE NTŘEŠE NTŘEŠE NTŘEŠE NAD HLAAD HLAAD HLAAD HLAAD HLAVVVVVOUOUOUOUOU
Jak řJak řJak řJak řJak říká síká síká síká síká stttttararararará prá prá prá prá praaaaavda, nic na tvda, nic na tvda, nic na tvda, nic na tvda, nic na tomtomtomtomtomto světě neo světě neo světě neo světě neo světě netrtrtrtrtrvvvvvá věčně, a tá věčně, a tá věčně, a tá věčně, a tá věčně, a tak i forak i forak i forak i forak i fortttttelná díla přelná díla přelná díla přelná díla přelná díla předků zub času pomalu předků zub času pomalu předků zub času pomalu předků zub času pomalu předků zub času pomalu přemůžemůžemůžemůžemůže. Ste. Ste. Ste. Ste. Steeeeejný osudjný osudjný osudjný osudjný osud

ssssstihl stihl stihl stihl stihl střtřtřtřtřechu bývechu bývechu bývechu bývechu bývalého řalého řalého řalého řalého řečkečkečkečkečkooooovického zámkvického zámkvického zámkvického zámkvického zámku, jenž od počátku, jenž od počátku, jenž od počátku, jenž od počátku, jenž od počátku deu deu deu deu devvvvvadesátých leadesátých leadesátých leadesátých leadesátých let minulého st minulého st minulého st minulého st minulého stttttoleoleoleoleoletí slouží jaktí slouží jaktí slouží jaktí slouží jaktí slouží jako ro ro ro ro radnice. Kradnice. Kradnice. Kradnice. Kradnice. Krooooovvvvv, kt, kt, kt, kt, kterererererýýýýý
odborodborodborodborodborníci označili za barníci označili za barníci označili za barníci označili za barníci označili za barokně hambálkokně hambálkokně hambálkokně hambálkokně hambálkooooovývývývývý, značnou měr, značnou měr, značnou měr, značnou měr, značnou měrou poznamenala hniloba, dřou poznamenala hniloba, dřou poznamenala hniloba, dřou poznamenala hniloba, dřou poznamenala hniloba, dřeeeeevvvvvokokokokokazný hmazný hmazný hmazný hmazný hmyz i obávyz i obávyz i obávyz i obávyz i obávaná dřaná dřaná dřaná dřaná dřeeeeevvvvvomoromoromoromoromorkkkkka.a.a.a.a.
Obdobně dopadly i sObdobně dopadly i sObdobně dopadly i sObdobně dopadly i sObdobně dopadly i strtrtrtrtropní tropní tropní tropní tropní trámámámámámyyyyy. Mnohé pr. Mnohé pr. Mnohé pr. Mnohé pr. Mnohé prvky dřvky dřvky dřvky dřvky dřeeeeevěné kvěné kvěné kvěné kvěné konsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukce tce tce tce tce toooootiž ještiž ještiž ještiž ještiž ještě poznaly ostě poznaly ostě poznaly ostě poznaly ostě poznaly ostřtřtřtřtří sekí sekí sekí sekí seker ser ser ser ser stttttarararararých tých tých tých tých tesařesařesařesařesařů, přů, přů, přů, přů, překekekekekonávonávonávonávonávajíceajíceajíceajíceajíce
svým věksvým věksvým věksvým věksvým věkem samu sem samu sem samu sem samu sem samu stttttaaaaavbu, nad níž se tvbu, nad níž se tvbu, nad níž se tvbu, nad níž se tvbu, nad níž se tyyyyyčilyčilyčilyčilyčily, jiné pak vyšly z moder, jiné pak vyšly z moder, jiné pak vyšly z moder, jiné pak vyšly z moder, jiné pak vyšly z modernějších pil. Lenějších pil. Lenějších pil. Lenějších pil. Lenějších pil. Letité vtité vtité vtité vtité vazbazbazbazbazby jaky jaky jaky jaky jakoboboboboby mnohdy chtěly dokázat platnosy mnohdy chtěly dokázat platnosy mnohdy chtěly dokázat platnosy mnohdy chtěly dokázat platnosy mnohdy chtěly dokázat platnosttttt
rrrrrčččččení, ktení, ktení, ktení, ktení, kterererereré přé přé přé přé připomíná, žipomíná, žipomíná, žipomíná, žipomíná, že vše poze vše poze vše poze vše poze vše pozemsemsemsemsemské se jednou v prké se jednou v prké se jednou v prké se jednou v prké se jednou v prach obrach obrach obrach obrach obrátí. Nátí. Nátí. Nátí. Nátí. Neeeeejvíce utrjvíce utrjvíce utrjvíce utrjvíce utrpěly tpěly tpěly tpěly tpěly takzvakzvakzvakzvakzvané pozané pozané pozané pozané pozednice a zhlaednice a zhlaednice a zhlaednice a zhlaednice a zhlaví trví trví trví trví trámů - támů - támů - támů - támů - ty užy užy užy užy už
v něktv něktv něktv něktv některererererých přých přých přých přých případech téměř zmizípadech téměř zmizípadech téměř zmizípadech téměř zmizípadech téměř zmizelyelyelyelyely. Jen nesmír. Jen nesmír. Jen nesmír. Jen nesmír. Jen nesmírně důkladná kně důkladná kně důkladná kně důkladná kně důkladná konsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukce sce sce sce sce stttttopu a sopu a sopu a sopu a sopu a střtřtřtřtřechechechechechyyyyy, budo, budo, budo, budo, budovvvvvaná s vaná s vaná s vaná s vaná s velkelkelkelkelkou rou rou rou rou rezezezezezererererervvvvvou, abou, abou, abou, abou, aby sneslay sneslay sneslay sneslay snesla
větší zatížvětší zatížvětší zatížvětší zatížvětší zatížení, neení, neení, neení, neení, než jakému bž jakému bž jakému bž jakému bž jakému byla po celou dobu svyla po celou dobu svyla po celou dobu svyla po celou dobu svyla po celou dobu své eé eé eé eé exisxisxisxisxistttttence vyence vyence vyence vyence vyssssstttttaaaaavvvvvena, zajisena, zajisena, zajisena, zajisena, zajistila, žtila, žtila, žtila, žtila, že celek se celek se celek se celek se celek stále ještále ještále ještále ještále ještě drtě drtě drtě drtě držžžžžel pohrel pohrel pohrel pohrel pohromadě.omadě.omadě.omadě.omadě.

NNNNNutnosutnosutnosutnosutnost důkladné oprt důkladné oprt důkladné oprt důkladné oprt důkladné opraaaaavy se však hlásila o slovy se však hlásila o slovy se však hlásila o slovy se však hlásila o slovy se však hlásila o slovvvvvo so so so so stále silněji, na důrtále silněji, na důrtále silněji, na důrtále silněji, na důrtále silněji, na důrazu jí přazu jí přazu jí přazu jí přazu jí přidávidávidávidávidávala sala sala sala sala skkkkkutututututečnosečnosečnosečnosečnost, žt, žt, žt, žt, že celý obe celý obe celý obe celý obe celý objekt je zapsán najekt je zapsán najekt je zapsán najekt je zapsán najekt je zapsán na
seznamu památseznamu památseznamu památseznamu památseznamu památekekekekek. N. N. N. N. Neeeeejprjprjprjprjprvvvvve be be be be bylo samozřylo samozřylo samozřylo samozřylo samozřeeeeejmě třjmě třjmě třjmě třjmě třeba zajiseba zajiseba zajiseba zajiseba zajistit dostit dostit dostit dostit dostttttatatatatatečnou sumu peněz. Pečnou sumu peněz. Pečnou sumu peněz. Pečnou sumu peněz. Pečnou sumu peněz. Po maro maro maro maro marných pokných pokných pokných pokných pokusech zísusech zísusech zísusech zísusech získkkkkat fat fat fat fat finančníinančníinančníinančníinanční
prprprprprososososostřtřtřtřtředky od měsedky od měsedky od měsedky od měsedky od městtttta Bra Bra Bra Bra Brna vypomohl rna vypomohl rna vypomohl rna vypomohl rna vypomohl rozpočozpočozpočozpočozpočeeeeet st st st st státní. Žádostátní. Žádostátní. Žádostátní. Žádostátní. Žádost měst měst měst měst městststststské čáské čáské čáské čáské části o posti o posti o posti o posti o poskytnutí dokytnutí dokytnutí dokytnutí dokytnutí dotttttace bace bace bace bace byla oslyšena. Nyla oslyšena. Nyla oslyšena. Nyla oslyšena. Nyla oslyšena. Na úča úča úča úča účeeeeet Řečkt Řečkt Řečkt Řečkt Řečkooooovicvicvicvicvic
a Mokra Mokra Mokra Mokra Mokré Horé Horé Horé Horé Hory přy přy přy přy připutiputiputiputiputooooovvvvvalo osm milionů kalo osm milionů kalo osm milionů kalo osm milionů kalo osm milionů korororororun, další dvun, další dvun, další dvun, další dvun, další dva miliona miliona miliona miliona miliony a třy a třy a třy a třy a tři si si si si sttttta tisíc naa tisíc naa tisíc naa tisíc naa tisíc navrvrvrvrvrch přch přch přch přch přibibibibibyly z vlasyly z vlasyly z vlasyly z vlasyly z vlastních zdrtních zdrtních zdrtních zdrtních zdrooooojů. V srjů. V srjů. V srjů. V srjů. V srpnupnupnupnupnu
loňsloňsloňsloňsloňského rkého rkého rkého rkého rokokokokoku tu tu tu tu tedy predy predy predy predy práce mohly započít.áce mohly započít.áce mohly započít.áce mohly započít.áce mohly započít.

Jednalo se o úkJednalo se o úkJednalo se o úkJednalo se o úkJednalo se o úkol tol tol tol tol technicky nelehkýechnicky nelehkýechnicky nelehkýechnicky nelehkýechnicky nelehký, jeho, jeho, jeho, jeho, jehož tíži zvyšož tíži zvyšož tíži zvyšož tíži zvyšož tíži zvyšovvvvvala sala sala sala sala skkkkkutututututečnosečnosečnosečnosečnost, žt, žt, žt, žt, že vše se muselo odehre vše se muselo odehre vše se muselo odehre vše se muselo odehre vše se muselo odehrávávávávávat za prat za prat za prat za prat za prooooovvvvvozu úřozu úřozu úřozu úřozu úřadu. Jakadu. Jakadu. Jakadu. Jakadu. Jako vítězo vítězo vítězo vítězo vítěz
výběrvýběrvýběrvýběrvýběrooooovvvvvého řého řého řého řého řízízízízízení se do díla pusení se do díla pusení se do díla pusení se do díla pusení se do díla pustila ftila ftila ftila ftila fiririririrma PSK Grma PSK Grma PSK Grma PSK Grma PSK Group, sídlící v nedaleké Koup, sídlící v nedaleké Koup, sídlící v nedaleké Koup, sídlící v nedaleké Koup, sídlící v nedaleké Kuřuřuřuřuřimsimsimsimsimské ulici. Kké ulici. Kké ulici. Kké ulici. Kké ulici. Každý traždý traždý traždý traždý trám bám bám bám bám byl za pomoci syl za pomoci syl za pomoci syl za pomoci syl za pomoci stttttatikatikatikatikatikaaaaa
posouzposouzposouzposouzposouzen a pren a pren a pren a pren a prozkozkozkozkozkoumán, pak toumán, pak toumán, pak toumán, pak toumán, pak teprepreprepreprvvvvve be be be be bylo rylo rylo rylo rylo rozhodnutozhodnutozhodnutozhodnutozhodnuto, zda můžo, zda můžo, zda můžo, zda můžo, zda může sloužit dále, nebo zda bude zcela či zčáse sloužit dále, nebo zda bude zcela či zčáse sloužit dále, nebo zda bude zcela či zčáse sloužit dále, nebo zda bude zcela či zčáse sloužit dále, nebo zda bude zcela či zčásti nahrti nahrti nahrti nahrti nahrazazazazazen. Zajímaen. Zajímaen. Zajímaen. Zajímaen. Zajímavývývývývý
úkúkúkúkúkon přon přon přon přon předsedsedsedsedstttttaaaaavvvvvooooovvvvvalo již samoalo již samoalo již samoalo již samoalo již samotné odkrtné odkrtné odkrtné odkrtné odkrytí celého syytí celého syytí celého syytí celého syytí celého syssssstému, cotému, cotému, cotému, cotému, což znamenalo odsž znamenalo odsž znamenalo odsž znamenalo odsž znamenalo odstrtrtrtrtranit hutnou naanit hutnou naanit hutnou naanit hutnou naanit hutnou navvvvvážkážkážkážkážku z půdy (sloužila zřu z půdy (sloužila zřu z půdy (sloužila zřu z půdy (sloužila zřu z půdy (sloužila zřeeeeejmě jakjmě jakjmě jakjmě jakjmě jakooooo

izizizizizolace) i solace) i solace) i solace) i solace) i stttttarararararé sé sé sé sé střtřtřtřtřešní tešní tešní tešní tešní tašašašašaškykykykyky.....
ObnažObnažObnažObnažObnažený krený krený krený krený krooooov vzbuzv vzbuzv vzbuzv vzbuzv vzbuzooooovvvvval zájem kal zájem kal zájem kal zájem kal zájem kolemolemolemolemolemjdoucích, ktjdoucích, ktjdoucích, ktjdoucích, ktjdoucích, kterererererýýýýý

narnarnarnarnarůsůsůsůsůstttttal úměral úměral úměral úměral úměrně tně tně tně tně tomu, jak mezi zomu, jak mezi zomu, jak mezi zomu, jak mezi zomu, jak mezi zešedlým dřešedlým dřešedlým dřešedlým dřešedlým dřeeeeevvvvvem začínalem začínalem začínalem začínalem začínal
prprprprprosvítosvítosvítosvítosvítat sat sat sat sat stále se zvyšutále se zvyšutále se zvyšutále se zvyšutále se zvyšující počjící počjící počjící počjící počeeeeet not not not not nových světlých kvých světlých kvých světlých kvých světlých kvých světlých kusů.usů.usů.usů.usů.
TTTTTy posloužily ney posloužily ney posloužily ney posloužily ney posloužily nejen jakjen jakjen jakjen jakjen jako náhro náhro náhro náhro náhrada doada doada doada doada dožilých součásžilých součásžilých součásžilých součásžilých součástí, nýbrtí, nýbrtí, nýbrtí, nýbrtí, nýbržžžžž
vyrvyrvyrvyrvyrooooovnávvnávvnávvnávvnával se jimi i celý léal se jimi i celý léal se jimi i celý léal se jimi i celý léal se jimi i celý léttttty pokleslý a zpry pokleslý a zpry pokleslý a zpry pokleslý a zpry pokleslý a zprohohohohohýbaný souborýbaný souborýbaný souborýbaný souborýbaný soubor
trtrtrtrtrámoámoámoámoámoví. Nví. Nví. Nví. Nví. Neeeeejednalo se o nijednalo se o nijednalo se o nijednalo se o nijednalo se o nijak výjimečný posjak výjimečný posjak výjimečný posjak výjimečný posjak výjimečný postup či východistup či východistup či východistup či východistup či východiskkkkkooooo
z nouzz nouzz nouzz nouzz nouze. Ste. Ste. Ste. Ste. Steeeeejně si vypomáhali ti, ktjně si vypomáhali ti, ktjně si vypomáhali ti, ktjně si vypomáhali ti, ktjně si vypomáhali ti, kteřeřeřeřeří na počátkí na počátkí na počátkí na počátkí na počátku deu deu deu deu devvvvvatatatatatenáctéhoenáctéhoenáctéhoenáctéhoenáctého
ssssstttttoleoleoleoleoletí stí stí stí stí střtřtřtřtřechu sechu sechu sechu sechu stttttaaaaavěli. Došlo i na kvěli. Došlo i na kvěli. Došlo i na kvěli. Došlo i na kvěli. Došlo i na komínomínomínomínomínyyyyy, neboť t, neboť t, neboť t, neboť t, neboť také onaké onaké onaké onaké ony poy poy poy poy po
lélélélélétttttech věrech věrech věrech věrech věrné službné službné službné službné služby počaly sy počaly sy počaly sy počaly sy počaly sklánět hlaklánět hlaklánět hlaklánět hlaklánět hlavu k zvu k zvu k zvu k zvu k zemi. Dnes jižemi. Dnes jižemi. Dnes jižemi. Dnes jižemi. Dnes již
samozřsamozřsamozřsamozřsamozřeeeeejmě svjmě svjmě svjmě svjmě svému účému účému účému účému účelu neslouží, aelu neslouží, aelu neslouží, aelu neslouží, aelu neslouží, avšak k charvšak k charvšak k charvšak k charvšak k charaktaktaktaktakterererereru celé cennéu celé cennéu celé cennéu celé cennéu celé cenné
budobudobudobudobudovy neodmvy neodmvy neodmvy neodmvy neodmyyyyyslitslitslitslitslitelně patřelně patřelně patřelně patřelně patří.í.í.í.í.

PřPřPřPřPřed před před před před příchodem Víchodem Víchodem Víchodem Víchodem Vánoc již důkladně opránoc již důkladně opránoc již důkladně opránoc již důkladně opránoc již důkladně opraaaaavvvvvený i chemickyený i chemickyený i chemickyený i chemickyený i chemicky
ošeošeošeošeošetřtřtřtřtřený krený krený krený krený krooooovvvvvooooový syvý syvý syvý syvý syssssstém opět zmiztém opět zmiztém opět zmiztém opět zmiztém opět zmizel pod noel pod noel pod noel pod noel pod novými tvými tvými tvými tvými tašašašašaškkkkkami. Pami. Pami. Pami. Pami. Pooooo
dlouhá další lédlouhá další lédlouhá další lédlouhá další lédlouhá další léttttta ta ta ta ta tak můžak můžak můžak můžak může chre chre chre chre chránit přánit přánit přánit přánit před nepřed nepřed nepřed nepřed nepřízní počasí dům,ízní počasí dům,ízní počasí dům,ízní počasí dům,ízní počasí dům,
jenž zakrjenž zakrjenž zakrjenž zakrjenž zakrývývývývývá. Denní světlo, ktá. Denní světlo, ktá. Denní světlo, ktá. Denní světlo, ktá. Denní světlo, kterererereré alesé alesé alesé alesé alespoň na někpoň na někpoň na někpoň na někpoň na několik týdnů osvítiloolik týdnů osvítiloolik týdnů osvítiloolik týdnů osvítiloolik týdnů osvítilo
jeho trjeho trjeho trjeho trjeho trámoámoámoámoámoví, přví, přví, přví, přví, přineslo jasný důkineslo jasný důkineslo jasný důkineslo jasný důkineslo jasný důkazazazazaz, ž, ž, ž, ž, že záchre záchre záchre záchre záchrana přana přana přana přana přišla višla višla višla višla vssssskkkkkutkutkutkutkutkuuuuu
v téměř poslední chv téměř poslední chv téměř poslední chv téměř poslední chv téměř poslední chvíli.víli.víli.víli.víli.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
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RADNIČNÍ „PŘEDSEVZETÍ“ NRADNIČNÍ „PŘEDSEVZETÍ“ NRADNIČNÍ „PŘEDSEVZETÍ“ NRADNIČNÍ „PŘEDSEVZETÍ“ NRADNIČNÍ „PŘEDSEVZETÍ“ NA RA RA RA RA ROK 2009OK 2009OK 2009OK 2009OK 2009
Rok 2008 skončil teprve před několika dny. Obligátní předsevzetí ve stylu „Začnu zdravěji jíst“ či „Přestanu kouřit“ už někteří z nás

stihli porušit, některé to teprve čeká, a těm nejsilnějším a nejvytrvalejším se je třeba podaří dodržet. Ovšem také městská část má svoje cíle,
které by chtěla naplnit. Tyto cíle souvisejí ponejvíce s prostředky, kterými disponuje, čili s rozpočtem na příslušný rok. Dovolte mi tedy,
abych na následujících řádcích zmínil ta nejvýznamnější „předsevzetí“.

Obdobně jako loni chceme na Ministerstvu pro místní rozvoj podat žádost o dotaci v rámci programu Regenerace panelových
sídlišť, letos snad s lepším výsledkem. Mezi akce, na něž by byla dotace určena, patří například rekonstrukce zpevněných ploch pro
posezení před ZŠ Horácké náměstí nebo rekonstrukce parkoviště u této školy. V polovině roku se dočkáme dokončení díla Regenerace
a nástavba bytového domu Žitná 9, které obnáší zateplení domu, výměnu oken za plastová a nástavbu deseti nových bytových jednotek.

Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že zateplení a výměnu oken by si z důvodu žádoucích úspor energií zasloužily i budovy našich
základních a mateřských škol. Objem finančních prostředků potřebných na takto nákladnou investici bohužel výrazně překračuje možnosti
vlastního rozpočtu městské části. V uplynulém roce jsme však nechali zpracovat energetické audity jednotlivých školských objektů
a projektové dokumentace, řešící jejich zateplení. Oba zmíněné dokumenty jsou povinnou součástí případné dotační žádosti na prostředky
z evropských fondů v rámci programu Životní prostředí. Městská část ovšem nemá právní subjektivitu, a nemůže tudíž libovolně podávat
žádosti o dotace, a to ani v případě státního rozpočtu, ani v případě evropských dotačních programů. V současnosti má tedy vše v rukou
město Brno, které problematiku financování jednotlivých projektů z evropských fondů zaštiťuje, a je na něm, jestli se rozhodne zmíněný
řečkovický projekt podpořit a „posunout“ dále na Státní fond
životního prostředí.

Nadále chceme pokračovat v rekonstrukcích sportovišť
a dětských hřišť. Projektově je připravena rekonstrukce dětského
hřiště u bytových domů Novoměstská č. 13-15 a vybudování nového
dětského hřiště mezi bytovými domy Žitná č. 21-23. Minimálně
jednu tuto akci se, doufejme, podaří uskutečnit za prostředky získané
z městského rozpočtu. Začátkem roku pak ještě začneme projektově
připravovat rekonstrukci školního hřiště na Základní škole
Novoměstská.

Městská část ovšem nebude žít pouze záležitostmi týkajícími
se oprav a investic. Těšit se můžeme opět na tradiční společenské
a kulturní akce v čele s Vavřineckými hody, Řečkovickým hudebním
létem, Letní nocí, Vánočním stromem (viz foto), hojně navštěvovaným
Dětským dnem za radnicí a dalšími.

Pevně věřím, že se nám ona předsevzetí podaří naplnit
v maximální možné míře, a na závěr si Vám dovolím, vážení
spoluobčané, popřát vše nejlepší do roku 2009.

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

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 3A Z 3A Z 3A Z 3A Z 377777. A 38. SCHŮZE RMČ. A 38. SCHŮZE RMČ. A 38. SCHŮZE RMČ. A 38. SCHŮZE RMČ. A 38. SCHŮZE RMČ
3333377777. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 19. 19. 19. 19. 19. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:
- schválila udělení bronzové čestné medaile městské části

Mgr. J. Mottlovi za jeho dlouholetý podíl na organizaci kulturního
života v městské části,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - říjen 2008,
- schválila následující termíny sňatků v roce 2009: 30. 1., 28. 2., 14.

3., 27. 3., 10. 4., 25. 4., 15. 5., 6. 6., 26. 6., 3. 7., 25. 7., 1. 8., 21. 8.,
5. 9., 25. 9., 3. 10., 20. 11., 11. 12.,

- schválila darování balíčků TJ Sokol Řečkovice na Mikulášskou
besídku dne 7. 12. 2008,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila nájemní smlouvy a pronájem nebytových prostor

a pozemků v areálu ZŠ Novoměstská 21 mateřské a základní
škole pro sluchově postižené,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- projednala petici protestující proti zamítnutí změn svislého

a vodorovného dopravního značení v obytném souboru Nové
Medlánky Odborem dopravy Magistrátu města Brna,

- projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva
a komisemi rady.

38. schůz38. schůz38. schůz38. schůz38. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 3. 1onala 3. 1onala 3. 1onala 3. 1onala 3. 12. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:2. Rada:
- schválila následující termíny svých schůzí v roce 2009: 14. 1., 4. 2.,

18. 2., 18. 3.,  8. 4., 29. 4., 20. 5., 3. 6., 24. 6., 15. 7., 5. 8., 26. 8., 16.
9., 7. 10., 4. 11., 25. 11., 9. 12.,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - listopad 2008,
- doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu městské části

na rok 2009,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění

nebytových objektů ve správě městské části a objektů mateřských
a základních škol,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje pozemků,

- zabývala se otázkou dopravy v Řečkovicích - zejména v Duhových
polích a v ulicích T. Novákové, Medlánecké, uložila starostovi
a uvolněnému místostarostovi Mgr. M. Viskotovi řešit tuto
záležitost ve spolupráci s městskou částí Brno-Medlánky,

- projednala žádosti o zřízení přechodů pro chodce v Maříkově
a Jandáskově ulici, nesouhlasila se zřízením přechodu v Maříkově
ulici u zastávek autobusů vzhledem k dobré přehlednosti daného
místa a malé frekvenci chodců, požádala Odbor dopravy
Magistrátu města Brna o zřízení přechodu v Jandáskově ulici
mezi Maříkovou a Gromešovou ulicí,

- projednala zprávy předložené jednotlivými výbory zastupitelstva
a komisemi rady.

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

PŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJEJEJEJEJE
BBBBBYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍ

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Odboru
dispozic s majetkem Magistrátu města Brna výběrové řízení pro
poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Brna - etapa II. roku 2009. Z fondu je možné získat návratnou
účelovou půjčku na opravu a modernizaci bytových a rodinných
domů a bytových jednotek. JednoJednoJednoJednoJednotlivtlivtlivtlivtlivé tituly půjčé tituly půjčé tituly půjčé tituly půjčé tituly půjček jsou:ek jsou:ek jsou:ek jsou:ek jsou: obnova
střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického
topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové vody, odstranění

XVII. zasedání ZasXVII. zasedání ZasXVII. zasedání ZasXVII. zasedání ZasXVII. 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 29. ledna 2009 od 1ek 29. ledna 2009 od 1ek 29. ledna 2009 od 1ek 29. ledna 2009 od 1ek 29. ledna 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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KOMUNIKAČNÍ, MONITKOMUNIKAČNÍ, MONITKOMUNIKAČNÍ, MONITKOMUNIKAČNÍ, MONITKOMUNIKAČNÍ, MONITOROROROROROOOOOVVVVVAAAAACÍ A VCÍ A VCÍ A VCÍ A VCÍ A VARARARARAROOOOOVNÝ SMS SVNÝ SMS SVNÝ SMS SVNÝ SMS SVNÝ SMS SYYYYYSSSSSTÉMTÉMTÉMTÉMTÉM
Rada Jihomoravského kraje schválila na své 64. schůzi v dubnu 2006 projekt výše uvedeného názvu. Projekt je zaměřen na podporu

obcí při informování obyvatelstva v krizových situacích a obecnou podporu komunikace obcí v Jihomoravském kraji. Systém má dvě
základní součásti: systém EMOFF a SMS bránu Jihomoravského kraje.

Systém EMOFF je určen především pro krizové řízení, SMS brána především pro všeobecnou komunikaci pomocí SMS zpráv, a to
jak s občany, tak i s obchodními či jinými partnery pro operativní komunikaci. Největší předností systému pro občany je vytvoření
databáze občanů, kteří budou mít zájem dostávat od našeho ÚMČ potřebné informace pomocí SMS zpráv, tedy nejen informace
o krizových situacích, ale především informace zajímavé pro občany, týkající se dění v naší městské části. Bude se jednat zejména
o informace o výpadcích elektrického proudu, o kulturních a společenských akcích, změně úředních hodin, změně v provozu ekodvora,
vyhlášení veřejné sbírky, oznámení  lékařů. V případě krizových SMS se bude jednat především o povodňové nebezpečí, ekologické
katastrofy, poruchy vodovodního řádu, přerušení provozu veřejné dopravy apod. Občané se mohou přihlásit k posílání SMS zpráv na
SMS bránu na internetové adrese: www.krizoveinfo.cz. Občan má možnost se ze systému kdykoliv odhlásit formou odhlašovací SMS zprávy.

SekrSekrSekrSekrSekreeeeetariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČ

TERMÍNY SŇATERMÍNY SŇATERMÍNY SŇATERMÍNY SŇATERMÍNY SŇATKŮ V MČTKŮ V MČTKŮ V MČTKŮ V MČTKŮ V MČ
V RV RV RV RV ROCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009

Rada městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora schválila
na své 37. schůzi dne 19. 11. 2008 termíny sňatků v naší městské
části v rv rv rv rv roce 2009oce 2009oce 2009oce 2009oce 2009. Jedná se o tyto dny: pátpátpátpátpátek 30. ledna, soboek 30. ledna, soboek 30. ledna, soboek 30. ledna, soboek 30. ledna, sobotttttaaaaa
28. únor28. únor28. únor28. únor28. února,  soboa,  soboa,  soboa,  soboa,  sobottttta 1a 1a 1a 1a 14. bř4. bř4. bř4. bř4. března, pátezna, pátezna, pátezna, pátezna, pátek 2ek 2ek 2ek 2ek 277777. bř. bř. bř. bř. března, pátezna, pátezna, pátezna, pátezna, pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 10. dubna,0. dubna,0. dubna,0. dubna,0. dubna,
sobosobosobosobosobottttta 25. dubna, páta 25. dubna, páta 25. dubna, páta 25. dubna, páta 25. dubna, pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 15. května, sobo5. května, sobo5. května, sobo5. května, sobo5. května, sobottttta 6. ča 6. ča 6. ča 6. ča 6. čererererervna, pátvna, pátvna, pátvna, pátvna, pátekekekekek
26. č26. č26. č26. č26. čererererervna, pátvna, pátvna, pátvna, pátvna, pátek 3. ček 3. ček 3. ček 3. ček 3. čererererervvvvvence, soboence, soboence, soboence, soboence, sobottttta 25. ča 25. ča 25. ča 25. ča 25. čererererervvvvvence, soboence, soboence, soboence, soboence, sobotttttaaaaa
11111. sr. sr. sr. sr. srpna, pátpna, pátpna, pátpna, pátpna, pátek 2ek 2ek 2ek 2ek 211111. sr. sr. sr. sr. srpna, sobopna, sobopna, sobopna, sobopna, sobottttta 5. zářa 5. zářa 5. zářa 5. zářa 5. září, pátí, pátí, pátí, pátí, pátek 25. zářek 25. zářek 25. zářek 25. zářek 25. září, soboí, soboí, soboí, soboí, sobotttttaaaaa
3. ř3. ř3. ř3. ř3. října, pátíjna, pátíjna, pátíjna, pátíjna, pátek 20. lisek 20. lisek 20. lisek 20. lisek 20. listttttopadu, pátopadu, pátopadu, pátopadu, pátopadu, pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 111111. pr. pr. pr. pr. prosince.osince.osince.osince.osince.

Technické a administrativní úkony spojené s dojednáním
termínu sňatku se vyřizují na sekretariátu ÚMČ (matrika) v přízemí
budovy radnice na Palackého náměstí 11, dveře č. 092, u Mgr. Jany
Mikulcové nebo Marie Plškové, v úřv úřv úřv úřv úřední dnední dnední dnední dnední dny - pondělí a sy - pondělí a sy - pondělí a sy - pondělí a sy - pondělí a střtřtřtřtředaedaedaedaeda,
tel.: 541 421 747,e-mail: mikulcova@reckovice.brno.cz ;
plskova@reckovice.brno.cz

SekrSekrSekrSekrSekreeeeetariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČ

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.

Žádost je možné podávat na předepsaném forforforforformulářmulářmulářmulářmulářiiiii
nenenenenejpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 1jpozději do 15. ledna 20095. ledna 20095. ledna 20095. ledna 20095. ledna 2009 prostřednictvím té městské části, ve
které se opravovaná nemovitost nachází, nově i na Odboru dispozic
s majetkem Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3.

Formuláře k podání 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 (v sekci: Potřebuji si vyřídit- -Bydlení-Odbor
dispozic s majetkem-Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvááááá

vedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bvedoucí bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORY NY NY NY NY NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009TLETÍ 2009
NA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23ANA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A

9. ledna Mgr. Jaromír Procházka Slovinsko 17.00 hod.
16. ledna Mgr. Rudolf Gryc Evropská města 17.00 hod.
23. ledna Jan Vlasák Srí Lanka 17.00 hod.
30. ledna Doc. RNDr.  Alena Žákovská Malajsie - nejmenší lidé světa 17.00 hod.
13. února RNDr. Lenka Fišerová, PhD. Baltský okruh 17.00 hod.
20. února Zdena Druckmüllerová Korsika na kole 17.00 hod.
6. března Ing. Dalibor Mahel, PhD. Turecko 17.00 hod.

13. března RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Chile - vulkány, I. část 17.00 hod.
20. března Hana Druckmüllerová Na skok v Kalifornii 17.00 hod.
27. března Ludmila Ulrichová Řečkovice a okolí 17.00 hod.

NA ADRESE BRNO, HAPNA ADRESE BRNO, HAPNA ADRESE BRNO, HAPNA ADRESE BRNO, HAPNA ADRESE BRNO, HAPALALALALALOOOOOVVVVVA  Č. 20A  Č. 20A  Č. 20A  Č. 20A  Č. 20
12. ledna Milan Jána Kuba 16.00 hod.
26. ledna Mgr. Jaromír Procházka Malta 16.00 hod.
9. února Mgr. Marie Klementová Amazonské pralesy 16.00 hod.

23. února RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. Do poušti Gobi za zatměním Slunce 16.00 hod.
9. března Ing. Dalibor Mahel, PhD. Maroko 16.00 hod.

23. března Doc. RNDr. Alena Žákovská Argentina, I. část 16.00 hod.

MgrMgrMgrMgrMgr. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Pivoňkoňkoňkoňkoňkaaaaa

ZMĚNZMĚNZMĚNZMĚNZMĚNA CEN JÍZDNÉHO V MĚSA CEN JÍZDNÉHO V MĚSA CEN JÍZDNÉHO V MĚSA CEN JÍZDNÉHO V MĚSA CEN JÍZDNÉHO V MĚSTTTTTSKÉ HRSKÉ HRSKÉ HRSKÉ HRSKÉ HROMADNÉ DOPRAOMADNÉ DOPRAOMADNÉ DOPRAOMADNÉ DOPRAOMADNÉ DOPRAVĚ ODVĚ ODVĚ ODVĚ ODVĚ OD
11111. 1. 1. 1. 1. 12. 20082. 20082. 20082. 20082. 2008

Od 1.12.2008 došlo ke změnám pouze u cen předplatních jízdenek pro tarifní zóny 100+101. U základní měsíční jízdenky nepřenosné
dochází ke zvýšení ceny o 80,- Kč, u čtvrtletní o 210,- Kč a u roční o 730,- Kč. Nově se zavádí roční předplatní jízdenky pro seniory do 70
let za 2.750,- Kč. Od 1.12.2008 došlo rovněž ke změně cen u jízdenek předplatních přenosných (s platností 1, 3, 7, 14 a 30 dnů), které jsou
rovněž platné pouze pro zóny 100 a 101.

Bezplatná přeprava pro seniory nad 70 let a pro osoby, které doprovází dítě do 3 let, v tarifních zónách 100+101 zůstává i nadále
zachována za stejných podmínek jako doposud. Ke změnám cen jízdného v MHD dochází od roku 1998 ve dvouletém cyklu. Tento

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRACE Z DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSVNÍHO PODNIKU MĚSTTTTTA BRNA BRNA BRNA BRNA BRNAAAAA

princip byl zachován i po zapojení Dopravního podniku města Brna, a.s. do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje od
1. 1. 2004.

Nadále zůstávají výhody pro držitele předplatních jízdenek:
- v zónách 100 a 101 v tramvajích, trolejbusech a autobusech s provozním označením linek 1 až 99 držitele platné přepravní jízdenky

bezplatně přepravovat spoluzavazadlo, psa nebo kolo,
- s držitelem roční předplatní jízdenky základní může v předplacených zónách v nepracovní dny bezplatně cestovat další dospělá osoba

a až 3 děti do 15 let.
Minimální navýšení jízdného v období posledních 5 let vedlo k tomu, že jízdné v Brně v současné době v rámci dopravních podniků

v ČR relativně i absolutně velmi nízké (např. Brno má nejlevnější 60 minutové jízdenky v celé ČR). Vzhledem k vývoji cen vstupů a inflace
je nutné zvýšené náklady na provoz městské dopravy krýt částečně úpravou cen jízdného tak, aby nedošlo ke ztrátovému hospodaření.
Změny jízdného v Brně jsou v souladu s ekonomickými potřebami Dopravního podniku města Brna, a.s. a s cenovou strategií organizátora
integrované dopravy v regionu. Změny cen jsou v úrovních, které předpokládají zachování dvouletého cyklu změn jízdného.

PŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLATNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY PŘENOSNÉ NA ZA ZA ZA ZA ZÓNYÓNYÓNYÓNYÓNY
1111100+100+100+100+100+1000001 (PLA1 (PLA1 (PLA1 (PLA1 (PLATNOSTNOSTNOSTNOSTNOST OD 1T OD 1T OD 1T OD 1T OD 1.....111112.2008)2.2008)2.2008)2.2008)2.2008)

DrDrDrDrDruh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdného PlatnostPlatnostPlatnostPlatnostPlatnost Cena jízdenky v KčCena jízdenky v KčCena jízdenky v KčCena jízdenky v KčCena jízdenky v Kč
základní 1 den 80,- Kč
základní 3 dny 200,- Kč
základní 7 dnů 330,- Kč
základní 14 dnů 400,- Kč
základní 30 dnů 700,- Kč

PŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLAPŘEDPLATNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NTNÍ JÍZDENKY NEPŘENOSNÉ NA ZA ZA ZA ZA ZÓNYÓNYÓNYÓNYÓNY
1111100+100+100+100+100+1000001 (PLA1 (PLA1 (PLA1 (PLA1 (PLATNOSTNOSTNOSTNOSTNOST OD 1T OD 1T OD 1T OD 1T OD 1. 1. 1. 1. 1. 12. 2008)2. 2008)2. 2008)2. 2008)2. 2008)

DrDrDrDrDruh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdnéhouh jízdného                Platnost                Platnost                Platnost                Platnost                Platnost         Cena jízdenky v Kč        Cena jízdenky v Kč        Cena jízdenky v Kč        Cena jízdenky v Kč        Cena jízdenky v Kč
základní 1 měsíc 530,- Kč
základní 1 čtvrtletí 1.280,- Kč
základní 1 rok 4.430,- Kč
zlevněná studenti a děti 1 měsíc 265,- Kč
zlevněná studenti a děti 1 čtvrtletí 640,- Kč
zlevněná studenti a děti 1 rok 2.215,- Kč
zlevněná důchodci do 70 let 1 měsíc 330,- Kč
zlevněná důchodci do 70 let 1 čtvrtletí 750,- Kč
zlevněná důchodci do 70 let 1 rok 2.750,- Kč
seniorpas 1 rok 400,- Kč
policie 1 rok                     500,- Kč
senioři nad 70 let 1 rok 0,- Kč

DoprDoprDoprDoprDopraaaaavní podnik měsvní podnik měsvní podnik měsvní podnik měsvní podnik města Brta Brta Brta Brta Brna, a.s.na, a.s.na, a.s.na, a.s.na, a.s.

V PRV PRV PRV PRV PROSINCI 2008 OSLAOSINCI 2008 OSLAOSINCI 2008 OSLAOSINCI 2008 OSLAOSINCI 2008 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Ján WINKLER 95 let
Marie NEUŽILOVÁ 94 let
Anděla MOČIČKOVÁ 92 let
Milada ZBOŘILOVÁ 90 let
Věra KOSMÁKOVÁ 85 let
Josefa BARTUŠKOVÁ 85 let
Ludmila KŘENKOVÁ 85 let
František ŘÍHA 80 let
Milan MARVAN 80 let
Zdeněk VALENTIN 80 let
Vladimír GROH 80 let
Božena TRUPOVÁ 80 let
Marie JIŘÍČKOVÁ 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.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ,VÉ,VÉ,VÉ,VÉ,
PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLA 70, BRNO-KRÁLOOOOOVVVVVOOOOO

POLE POLE POLE POLE POLE INFINFINFINFINFORMUJE O LEDNOORMUJE O LEDNOORMUJE O LEDNOORMUJE O LEDNOORMUJE O LEDNOVÝCHVÝCHVÝCHVÝCHVÝCH
AKAKAKAKAKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:

12. ledna 18.00 hod. sál ZUŠ Pěvecký koncert žáků školy
14. ledna 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský koncert
21. ledna 14.00 hod. sál ZUŠ Školní kolo Národní soutěže ve zpěvu
22. ledna 14.00 hod. sál ZUŠ Školní kolo Národní soutěže ve hře na

dechové nástroje
29. ledna 14.00 hod. ZŠ Jehnice Školní kolo Národní soutěže v tanečním

oboru
29. ledna 16.00 hod. Palackého tř. 146 Školní kolo Národní soutěže v tanečním

oboru

 ZUŠ V. Kaprálové přeje všem svým příznivcům spokojený a úspěšný rok 2009.

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

P I L A T E SP I L A T E SP I L A T E SP I L A T E SP I L A T E S
Kde: Sportovní centrum Tak Hellas

(vedle ZŠ Horácké nám. 13a)
Kdy: každé úterý 19:30 – 20:30 hod.

OD 6. ledna!! PRVNÍ HODINA ZDARMA!!!
Cena: 65 Kč/hod, perm. 10 vstupů/ 600Kč.
S sebou podložku na cvičení, tenký ručník,

pití.
Není nutné hlásit se předem.

Více info na tel. 77777777776 16 16 16 16 15 15 15 15 15 19 19 19 19 19 144444 nebo emailu
fitkojana@email.cz

Těší se na Vás cvičitelka Jana.
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Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

OznámeníOznámeníOznámeníOznámeníOznámení
Prodejna galanterie, kusového

a metrového zboží Anny Sedlákové
byla z ulice Vránovy 171

přestěhována na Měřičkovu 18
(bývalá zelenina).

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

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

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE



55555 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

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

děkuje všem svým příznivcům, kteří v podzimní humanitární
sbírce na naši výzvu věnovali potřebné oděvní součásti pro
Fond ohrožených dětí - zařízení Klokánek v Brně.
Současně se nyní obracíme na všechny štědré dárce s prprprprprosbouosbouosbouosbouosbou
o pomoc přo pomoc přo pomoc přo pomoc přo pomoc při další sbíri další sbíri další sbíri další sbíri další sbírcecececece, kterou uspořádáme ve prospěch
Klokánku kkkkkoncem ledna - počátkoncem ledna - počátkoncem ledna - počátkoncem ledna - počátkoncem ledna - počátkem únorem únorem únorem únorem února 2009a 2009a 2009a 2009a 2009.
V této kampani budeme přijímat a shromaždovat sssssporporporporportttttooooovnívnívnívnívní
popopopopotřtřtřtřtřebebebebebyyyyy jako jsou dětská jízdní kola, koloběžky, trojkolky,
kolečkové brusle, pálky pro stolní tenis a další potřeby pro
tento sport, badmintonové rakety a míčky, sportovní obuv
(kopačky), hokejky pro florbal, ze zimních potřeb sáňky a boby.
LLLLLyžyžyžyžyže a bre a bre a bre a bre a brusle Klokánek nepousle Klokánek nepousle Klokánek nepousle Klokánek nepousle Klokánek nepotřtřtřtřtřebuebuebuebuebujejejejeje, protože nemají možnosti
vyjíždět s dětmi za sněhem do hor, ani chodit s nimi bruslit.
Zvláště nyní po Vánocích vám možná zůstávají doma po vašich
dětech sportovní potřeby, ze kterých „vyrostly“, nebo které
z nejrůznějších důvodů již nepotřebují. Rádi tyto předměty,
budou-li v dobrém a použitelném stavu, převezmeme a předáme
těm, kteří je ještě mohou využít.
KKKKKontontontontontaktní osobaktní osobaktní osobaktní osobaktní osobyyyyy: t: t: t: t: tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 549 249 249 249 249 2777771 01 01 01 01 0111114 (dr4 (dr4 (dr4 (dr4 (dr. I. K. I. K. I. K. I. K. I. Koláčný), 5oláčný), 5oláčný), 5oláčný), 5oláčný), 5444441 221 221 221 221 2277777
5555540 (V40 (V40 (V40 (V40 (V. W. W. W. W. Waltaltaltaltalter), moer), moer), moer), moer), možno vžno vžno vžno vžno volat v době od 20.00 do 2olat v době od 20.00 do 2olat v době od 20.00 do 2olat v době od 20.00 do 2olat v době od 20.00 do 211111.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.

Za všechny děti z Klokánku i za nás z Řádu sv. Lazara Vám
děkuji a přeji Vám v novém roce 2009 štěstí, lásku a zdraví.

VVVVVáš  Iváš  Iváš  Iváš  Iváš  Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný, K, K, K, K, KCLJCLJCLJCLJCLJ

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECEOOOOOZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍZNÁMENÍ
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

Všímavá Brňanka ve středu 26. listopadu 2008 oznámila strážníkům
Městské policie, že v jednom z domů na Horáckém náměstí našla
podezřelý batoh. Hlídka na místě nalezla batoh s osobními věcmi
a mimo jiné i s osmi kusy použitých injekčních stříkaček. Nalezený
batoh byl předán republikové policii.

K další ženě, která evidentně nezvládla konzumaci alkoholu, byli
v pátek 28. listopadu 2008 strážníci přivoláni na žádost řidiče  tramvaje
MHD. Ten uvedl, že na konečné zastávce v ulici Terezy Novákové
zůstala v tramvaji podnapilá žena, se kterou si nevěděl rady. Hlídka
proto osmačtyřicetiletou ženu z tramvaje vykázala, ale její podnapilost
nedosahovala takového stupně, aby bylo nutno volat záchytku. Její
zranění, která měla v obličeji, ale bylo nutné lékařsky ošetřit. Na místo
proto hlídka přivolala sanitu záchranky, která pak ženu z Brna převezla
do nemocnice.

Ke krádežím nejrůznějšího druhu zboží v brněnských obchodech
vyjíždějí v posledních dnech hlídky MP. Kromě již „tradičních“ potravin
a alkoholu bývá častým terčem nenechavců také drogistické zboží
a oblečení. Během předvánočních dní však přibylo také případů, kdy
zloději odcizili zboží  zcela jiného sortimentu. V prodejně v Hradecké
ulici v pondělí 1. prosince 2008 odcizil sedmačtyřicetiletý muž 3 kusy
čističe polyuretanové pěny a lepidlo v celkové hodnotě 507,- Kč.
S odcizeným zbožím, jež se mu nejvíce zamlouvalo a za které nehodlal
zaplatit, se rozhodl z obchodu odejít. Byl však zadržen ostrahou prodejny.
Tímto jednáním se muž dopustil přestupku proti majetku, který s ním
však strážníci nemohli projednat, neboť vyšlo najevo, že se stejného chování
dopustil v tomto roce opakovaně. Spáchaný přestupek proti majetku byl
proto předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Další krádeže, které se odehrály ve stejné prodejně, se dopustil
třicetiletý muž z Brna - venkova, který byl zadržen poté, co odcizil
instalační materiál. Druhý muž ve věku 63 let pronesl přes pokladnu
bez zaplacení nářadí v celkové ceně 840,- Kč.

Na služebnu Městské policie v Medlánecké ulici přišla v úterý
2. prosince 2008 dvacetiletá dívka, která sdělila, že byla v ulici Ječné
svědkem oživování starší ženy lékařem záchranky. Osádka sanity ji jako
náhodnou kolemjdoucí požádala, jestli by psa, patřícího zraněné ženě,
mohla předat strážníkům, s čímž dívka souhlasila. Ošetřovaná žena
pak byla sanitou převážena do nemocnice. Dívka skutečně psa na
služebnu předala a hlídky zjišťovaly totožnost majitelky opuštěného
psa. Nakonec pes skončil v útulku, protože vyšlo najevo, že žena během
převozu do nemocnice zemřela.

K prověření oznámení o nedovoleném vniknutí bezdomovců do
chaty v chatové oblasti Zaječí Hora byla vyslána ve středu 3. prosince
2008 hlídka MP. Strážníci kontaktovali jednašedesátiletého muže, který
je pak nasměroval do inkriminované chaty. Tam však strážníci nikoho
z podezřelých osob nenalezli, v chatě ale hlídka nalezla čtyři štěňata
různých ras bez potravy a tekutin. Přes operační středisko proto byl na
místo přivolán odchytář, který opuštěná štěňátka odvezl k ošetření
a umístění do útulku.

Dva případy, kdy lidé hodlali údajně skončit se životem, se odehrály
v noci na 3. prosince 2008. V prvním případě se jednalo o muže
v Hradecké ulici, který pouze sdělil do telefonu, že chce skočit z mostu,
a pak hovor ukončil. Když strážníci zpětně na telefonní číslo volali, již
bylo odpojeno ze sítě. Do terénu vyjelo několik hlídek, které prohlížely
všechny mosty po celém Brně, ale přes usilovné pátrání se strážníkům
nepodařilo nikoho nikde najít. Pravděpodobně se jednalo o trestuhodný
žert, který „zablokoval“ strážníky na několik hodin.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletý tý tý tý tý vedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí reeeeevíru MPvíru MPvíru MPvíru MPvíru MP

ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ. TŘÍD ZÁKLADNÍ. TŘÍD ZÁKLADNÍ. TŘÍD ZÁKLADNÍ. TŘÍD ZÁKLADNÍ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLY NOY NOY NOY NOY NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 211111

Zápisy do 1Zápisy do 1Zápisy do 1Zápisy do 1Zápisy do 1. tř. tř. tř. tř. tříd ZŠ Níd ZŠ Níd ZŠ Níd ZŠ Níd ZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 21 pr1 pr1 pr1 pr1 pro šo šo šo šo škkkkkolní rolní rolní rolní rolní rok 2009/20ok 2009/20ok 2009/20ok 2009/20ok 2009/201111100000
se usse usse usse usse uskkkkkutututututeční:eční:eční:eční:eční:
----- v pátv pátv pátv pátv pátekekekekek 111116. ledna 2009 od6. ledna 2009 od6. ledna 2009 od6. ledna 2009 od6. ledna 2009 od 111114.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.
----- v sobov sobov sobov sobov sobotututututu 1111177777. ledna 2009 od. ledna 2009 od. ledna 2009 od. ledna 2009 od. ledna 2009 od 8.00 do 18.00 do 18.00 do 18.00 do 18.00 do 111111.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.
K zápisu je nutno přinést: občanský průkaz rodiče nebo zákonného
zástupce a rodný list dítěte.
Další informace: tel.: 541 321 508;
webové stránky: www.zsnovomestska.cz

MgrMgrMgrMgrMgr. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadačooooovvvvvááááá

METMETMETMETMETODODODODODA DOBRÉHO SA DOBRÉHO SA DOBRÉHO SA DOBRÉHO SA DOBRÉHO STTTTTARARARARARTUTUTUTUTU
VE ŠKVE ŠKVE ŠKVE ŠKVE ŠKOLEOLEOLEOLEOLE

Vážení rodiče,
již tradičně otvíráme  přípravku (edukativně - stimulační skupinky)
pro budoucí prvňáčky.
V 10. lekcích je jejich budoucí paní učitelka seznámí s prostředím
naší školy.
Děti ve třídě kreslí, zpívají, modelují a vyplňují různé pracovní listy.
Rodiče jsou do práce také zapojeni, aby své dítě lépe poznali a
mohli mu pomáhat..
Další informace na  webových stránkách:  www.zsnovomestska.cz
nebo na tel.: 541 321 508.

MgrMgrMgrMgrMgr. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadač. D. Hadačooooovvvvvááááá

Pracovníci Centra volného času Domino v Řečkovicích přejí všem svým
příznivcům úspěšný rok 2009. Těšíme se na setkání s Vámi
v kroužcích a na akcích, které pro Vás připravujeme.

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTRUM VUM VUM VUM VUM VOLNÉHO ČASUOLNÉHO ČASUOLNÉHO ČASUOLNÉHO ČASUOLNÉHO ČASU
DOMINO NDOMINO NDOMINO NDOMINO NDOMINO NABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:
NNNNNooooovvvvvé kré kré kré kré kroužky od pololeoužky od pololeoužky od pololeoužky od pololeoužky od pololetí:tí:tí:tí:tí:

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NVIŠTĚ NA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSA ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 1TÍ 1TÍ 1TÍ 1TÍ 13,3,3,3,3,
VVVVVCHOD Z PRACHOD Z PRACHOD Z PRACHOD Z PRACHOD Z PRAVÉ SVÉ SVÉ SVÉ SVÉ STRANY OD TĚLTRANY OD TĚLTRANY OD TĚLTRANY OD TĚLTRANY OD TĚLOCVIČNYOCVIČNYOCVIČNYOCVIČNYOCVIČNY.....

Dílničky prDílničky prDílničky prDílničky prDílničky pro šiko šiko šiko šiko šikooooovné rvné rvné rvné rvné ručičkyučičkyučičkyučičkyučičky
Čtvrtek od 18.00 do 19.30 hod. Pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Textilní techniky, malování na sklo, práce s hlínou, voskem, pedig
- pletení košíků, ubrousková metoda.
Cena: 900,-Kč
Přihlášky: Mgr. Eva Kocourková, tel.: 736 537 401

Akce:
TTTTToulaoulaoulaoulaoulavvvvvé boé boé boé boé botičkytičkytičkytičkytičky
Sobota 17. ledna - další výprava na rozhlednu, tentokrát v
Ocmanicích, okres Třebíč. Účastníci získají další bodík pro zisk
odznaku „rozhledníčku“. Rozhledna má zajímavý vzhled, je to
dřevěná konstrukce ve tvaru osmibokého jehlanu. Pojďte se s námi
přesvědčit!
INFO: Ing. Karla Psotová, tel.:  732 325 457

JarJarJarJarJarní prní prní prní prní prázdninázdninázdninázdninázdninyyyyy „Po stopách Eskymo Welzla“ v termínu 23. - 27. 2.
2009 pro děti od 7 let. Místo pobytu - Dům dětí a mládeže ve
Strážnici.
Program: Celotáborová hra, výlety, soutěže, výtvarné tvoření.
Cena: 2.000,-Kč (ubytování, strava 5 x denně, materiál, výlety, ceny
pro děti, péče pedagogických pracovníků).
Přihlášky do 5. 2. 2009 - K. Psotová (732 325 457 nebo k.psotova@seznam.cz).

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVIŠTĚ KOŘÍSKVIŠTĚ KOŘÍSKVIŠTĚ KOŘÍSKVIŠTĚ KOŘÍSKVIŠTĚ KOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666
Akce:
111110. 10. 10. 10. 10. 1. Smalt. Smalt. Smalt. Smalt. Smaltooooovvvvvaný šaný šaný šaný šaný šperperperperperkkkkk
Dílna pro děti. 9.00 - 12.00 hod., cena 150,-Kč.
1111177777. 1. 1. 1. 1. 1..... Malované hedvábné šály a šátky. Dílna pro dospělé. 9.00 -
13.00 hod., cena 300,-Kč.

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVIŠTĚ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA:VIŠTĚ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA:VIŠTĚ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA:VIŠTĚ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA:VIŠTĚ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA:
222224. 14. 14. 14. 14. 1. - Smalt. - Smalt. - Smalt. - Smalt. - Smaltooooovvvvvání v peci.ání v peci.ání v peci.ání v peci.ání v peci. Dílna pro dospělé. 9.00 - 13.00 hod.,
cena 300,-Kč.

V měsíci lednu se můžete informovat na volná místa ve stávajících
a nově otevřených kroužcích. Informace Vám podá Marie Kučerová,
tel.: 608 278 431 nebo keramika.veverka@seznam.cz

Dále hledáme lektora s praxí na cvičení ve velkých míčích - nápravná
a léčebná cvičení pro děti i dospělé.
Zájemci hlaste se u paní K. Psotové na tel.: 732 235 457.

Ing. KIng. KIng. KIng. KIng. Karararararla Psola Psola Psola Psola Psotttttooooovvvvvááááá
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

PROVÁDÍM elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
PENĚŽNÍ hotovost - půjčku až do 50 000 Kč Vám může poskytnout
akciová společnost Kešovka. Tel.: 606 137 966.
KOUPĚ RD. Prosíme bez RK. Finance a právní servis k dispozici.Lidské
jednání a solidnost. Stačí SMS: 731 452 751.
PRODÁM garáž ul. Jandáskova (Pod Skalou). Tel: 541 228 398.
PROVÁDÍME ochrany proti dosedání holubů a proti hnízdění vlaštovek.
15 let zkušeností. Tel.: 603 510 009.
PŮDNÍ vestavby, rekonstrukce střech, zateplování fasád. Výškové práce.
Tel.: 603 510 009
AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul. Blahoslavova
41 (konečná tram. č. 6, zast.busu č. 42, 41, 70) ceny: střih + fouk. 280,- Kč,
trvalá, melír, barvení 490,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení.
Mobil: 603 809 705. Prac. doba záleží na Vás!
MUDr. Petr Zlámal, Centrum gynekologické péče, Od 1.1.2009 používáme
pouze pevnou linku. Tel.: 541 225 296. Trvá možnost registrace.
www.gynekologie-brno.com
STARŠÍ paní koupí byt, popř. menší RD v Řečkovicích. Pozdější vystěhování
nevadí. Tel.: 606 788 710.
VYMĚNÍM 1+1 OV, sídl. Slatina za OB 1+1 nebo 2+1 I.kat. v Řečkovicích.
Doplatek dohodou. Tel.: 545 212 752.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
NABÍZÍME udržování vaší zahrady - sečení a úklid, řezání větví a drcení, kultivace,
orání a urovnání pozemků, dle dohody i jiné práce. Tel.: 602 730 560.
PRODÁM DB 4+1, ulice Hrušňová. Tel.: 732 710 690.
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY. Studentka VŠ,certifikát FCE, doučí anj
(začátečníci-středně pokročilí). Tel.:728 412 290.
DIGITÁLNÍ TV vysílání - přesvědčte se, že to funguje přímo u vás doma.
Vše zařídím. Ing. Jaroslav Chládek, tel. 728 256 067.
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“.

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 5877777

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

BRNO V OBRAZEBRNO V OBRAZEBRNO V OBRAZEBRNO V OBRAZEBRNO V OBRAZECHCHCHCHCH
SSSSSTTTTTANISLAANISLAANISLAANISLAANISLAVVVVVA SEDLÁČKAA SEDLÁČKAA SEDLÁČKAA SEDLÁČKAA SEDLÁČKA

111114. lis4. lis4. lis4. lis4. listttttopadu minulého ropadu minulého ropadu minulého ropadu minulého ropadu minulého rokokokokokuuuuu představila Galerie na radnici
tvorbu známého brněnského malíře StStStStStanislaanislaanislaanislaanislavvvvva Sedláčka Sedláčka Sedláčka Sedláčka Sedláčkaaaaa. S jeho
osobitým rukopisem, vynikajícím zejména v technice akvarelu, se v
rámci našeho města i celého regionu setkáváme stále častěji. Snad
největší pozornosti se autorovi dostalo v roce 2007, kdy byly jeho
obrazy použity jako reprezentační dary patnácti středoevropským
prezidentům u příležitosti jejich květnového summitu v Brně. Dnes
máme příležitost přivítat autora na stránkách místního zpravodaje
a dovědět se něco málo z uměleckého zákulisí.

11111. P. P. P. P. Pane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčku, vzpomeneu, vzpomeneu, vzpomeneu, vzpomeneu, vzpomenettttte si ješe si ješe si ješe si ješe si ještě dnes po letě dnes po letě dnes po letě dnes po letě dnes po letttttech naech naech naech naech na
svsvsvsvsvoooooji prji prji prji prji první výsvní výsvní výsvní výsvní výstttttaaaaavu?vu?vu?vu?vu?

Vzpomínám, bylo to před 13 lety v prostorách dnes již neexistující
banky Moravia, kde jsem vystavil kolekci 10 temper s tématikou krajiny a
Brna.

2. V2. V2. V2. V2. Vím, žím, žím, žím, žím, že máte máte máte máte máte pre pre pre pre právnické vzdělání, působítávnické vzdělání, působítávnické vzdělání, působítávnické vzdělání, působítávnické vzdělání, působíte jake jake jake jake jakooooo
pedagogický a odborpedagogický a odborpedagogický a odborpedagogický a odborpedagogický a odborný prný prný prný prný pracoacoacoacoacovník Prvník Prvník Prvník Prvník Právnické fávnické fávnické fávnické fávnické fakakakakakultultultultulty Masary Masary Masary Masary Masarykykykykykooooovyvyvyvyvy
univunivunivunivuniverererererzitzitzitzitzity v Bry v Bry v Bry v Bry v Brně. Jak dokážně. Jak dokážně. Jak dokážně. Jak dokážně. Jak dokážeeeeettttte se se se se skloubit svkloubit svkloubit svkloubit svkloubit svoooooji prji prji prji prji profofofofofesi s náresi s náresi s náresi s náresi s náročnýmočnýmočnýmočnýmočným
kkkkkoníčkoníčkoníčkoníčkoníčkem?em?em?em?em?

To je otázka na místě, není to jednoduché a je pravdou, že pokud
nechcete ošidit ani jedno, tak v podstatě nedisponujete absolutně žádným
volným časem.

3. Př3. Př3. Př3. Př3. Při pohledu na Vi pohledu na Vi pohledu na Vi pohledu na Vi pohledu na Vaše obraše obraše obraše obraše obrázky se nechce věřázky se nechce věřázky se nechce věřázky se nechce věřázky se nechce věřit, žit, žit, žit, žit, že jse jse jse jse jsttttteeeee
pouhpouhpouhpouhpouhý samouký samouký samouký samouký samouk. Mát. Mát. Mát. Mát. Máte za sebou i nějaký dre za sebou i nějaký dre za sebou i nějaký dre za sebou i nějaký dre za sebou i nějaký druh odboruh odboruh odboruh odboruh odborné výtvné výtvné výtvné výtvné výtvarararararnénénénéné
přpřpřpřpřípríprípríprípraaaaavy?vy?vy?vy?vy?

Pokud máte na mysli vysloveně specializované studium jako LŠU či
obdobné kurzy pro amatéry, tak ne. Šťastným a inspirujícím obdobím byl
jeden rok výtvarné výchovy na gymnáziu v Králově Poli, kde nás vedl
akademický malíř Antonín Smažil. Tehdy jsem vlastně poprvé měl možnost
"nasát" atmosféru malířského ateliéru, který měl  zařízený přímo na škole.
Jinak, stručně řečeno, základní techniky a principy malby jsem získal jednak
z odborných publikací, a především tvrdou prací. V současné době jsem i
rád, že jsem k dnešnímu výrazu dospěl postupným vývojem sám, nespoutaný
akademismem, zvláště když vidím, jakými směry se dnes výtvarné umění
ubírá.

4. V4. V4. V4. V4. Ve Ve Ve Ve Ve Vaší tvaší tvaší tvaší tvaší tvorororororbě jsou zasbě jsou zasbě jsou zasbě jsou zasbě jsou zastttttoupenoupenoupenoupenoupeny přy přy přy přy předeedeedeedeedevším akvvším akvvším akvvším akvvším akvarararararelyelyelyelyely. Je o. Je o. Je o. Je o. Je o
VVVVVás známo, žás známo, žás známo, žás známo, žás známo, že te te te te technikechnikechnikechnikechniku akvu akvu akvu akvu akvarararararelu zvládátelu zvládátelu zvládátelu zvládátelu zvládáte s neobe s neobe s neobe s neobe s neobyyyyyčččččeeeeejnou grjnou grjnou grjnou grjnou grácií,ácií,ácií,ácií,ácií,
lehklehklehklehklehkososososostí a nenuceností a nenuceností a nenuceností a nenuceností a nenuceností. Máttí. Máttí. Máttí. Máttí. Máte v tée v tée v tée v tée v téttttto oblaso oblaso oblaso oblaso oblasti výtvti výtvti výtvti výtvti výtvarararararného uměníného uměníného uměníného uměníného umění
něktněktněktněktněkterererereré výré výré výré výré výrazné vzazné vzazné vzazné vzazné vzororororory?y?y?y?y?

Myslím, že žádný výtvarník by s čistým svědomím nemohl o sobě
prohlásit, že jeho tvorba nebyla nikdy ovlivněna nějakým výrazným vzorem.
Je pravda, že čistých „akvarelistů“ bylo vždy méně. Akvarel se původně
používal i jako skica ke konečnému oleji. Když jsem se na začátku
devadesátých let soustředil na zvládnutí akvarelové techniky, svou lehkostí
a bravurou na mě tehdy velmi zapůsobil jak Odvárka, tak i celá řada
autorů starších ze „Slavíčkovské generace“.

5. V úv5. V úv5. V úv5. V úv5. V úvodu o Vodu o Vodu o Vodu o Vodu o Vás hoás hoás hoás hoás hovvvvvořořořořořím  jakím  jakím  jakím  jakím  jako o bro o bro o bro o bro o brněnsněnsněnsněnsněnském autkém autkém autkém autkém autorororororooooovi,vi,vi,vi,vi,
cococococož je dáno zvž je dáno zvž je dáno zvž je dáno zvž je dáno zvolenými tématolenými tématolenými tématolenými tématolenými tématyyyyy. Jsou ale V. Jsou ale V. Jsou ale V. Jsou ale V. Jsou ale Vaše raše raše raše raše rodinné kodinné kodinné kodinné kodinné kořořořořořenenenenenyyyyy
ssssskkkkkutututututečně brečně brečně brečně brečně brněnsněnsněnsněnsněnské? Jaký je Vké? Jaký je Vké? Jaký je Vké? Jaký je Vké? Jaký je Váš vztáš vztáš vztáš vztáš vztah k Brah k Brah k Brah k Brah k Brnu?nu?nu?nu?nu?

Jsem pravověrný rodilý Brňan. Nevím, ale Brno se zvláštním způsobem
člověku dostane pod kůži. Nás spojuje všechny takový zvláštní patriotismus,
který stojí vedle patriotismu moravského. Brno si muselo vždy všechno tvrdě
vybojovat, jeho obrana proti Švédům v roce 1645 je zapsána zlatým písmem
ve světových dějinách a nemá obdoby v tehdejší Evropě. Přesto, že je největším
městem v České republice (Praha má statut kraje), je centrem justice a univerzit,
je postaveno na roveň krajského města, což neodpovídá jeho významu. Já se
ho snažím propagovat a ukázat jeho zvláštní krásu výtvarně. V podstatě
jsem se mu upsal.

6. N6. N6. N6. N6. Nedávno jsem na pultedávno jsem na pultedávno jsem na pultedávno jsem na pultedávno jsem na pultech knihkech knihkech knihkech knihkech knihkupectví viděla knihuupectví viděla knihuupectví viděla knihuupectví viděla knihuupectví viděla knihu
„Br„Br„Br„Br„Brno aneb trno aneb trno aneb trno aneb trno aneb trocha poocha poocha poocha poocha povídání jak se Brvídání jak se Brvídání jak se Brvídání jak se Brvídání jak se Brno vno vno vno vno velkým měselkým měselkým měselkým měselkým městttttem sem sem sem sem stttttaloaloaloaloalo
a jak ulice ka jak ulice ka jak ulice ka jak ulice ka jak ulice ke svým jménům pře svým jménům pře svým jménům pře svým jménům pře svým jménům přišly“ od Milenišly“ od Milenišly“ od Milenišly“ od Milenišly“ od Mileny Flodry Flodry Flodry Flodry Flodrooooovvvvvé. Knihué. Knihué. Knihué. Knihué. Knihu
jsjsjsjsjsttttte zhodnoe zhodnoe zhodnoe zhodnoe zhodnotil řtil řtil řtil řtil řadou nádheradou nádheradou nádheradou nádheradou nádherných ilusných ilusných ilusných ilusných ilustrtrtrtrtrací z rací z rací z rací z rací z různých brůzných brůzných brůzných brůzných brněnsněnsněnsněnsněnskýchkýchkýchkýchkých
lokloklokloklokalit. Jak dlouho kniha vznikalit. Jak dlouho kniha vznikalit. Jak dlouho kniha vznikalit. Jak dlouho kniha vznikalit. Jak dlouho kniha vznikala a jak se Vala a jak se Vala a jak se Vala a jak se Vala a jak se Vám sám sám sám sám spoluprpoluprpoluprpoluprpolupracoacoacoacoacovvvvvaloaloaloaloalo
se známou autse známou autse známou autse známou autse známou autorororororkkkkkou?ou?ou?ou?ou?

Je potřeba říci, že paní Mgr. Milena Flodrová pro propagaci města
Brna z hlediska seznámení veřejnosti s jeho historií udělala nesmírně mnoho,
o čemž svědčí i řada ocenění, jichž se jí dostalo. Zaslouženě. Naše spolupráce
byla více než roční a jedním slovem skvělá. Jako odborník i člověk má můj
hluboký obdiv.



88888ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

ÚsÚsÚsÚsÚspěšné vykrpěšné vykrpěšné vykrpěšné vykrpěšné vykročočočočočení do noení do noení do noení do noení do novvvvvého rého rého rého rého rokokokokoku 2009, hodněu 2009, hodněu 2009, hodněu 2009, hodněu 2009, hodně
prprprprpracoacoacoacoacovních úsvních úsvních úsvních úsvních úspěchů i spěchů i spěchů i spěchů i spěchů i spokpokpokpokpokooooojenosjenosjenosjenosjenosti v osobním živti v osobním živti v osobním živti v osobním živti v osobním živoooootětětětětě
přpřpřpřpřeeeeejí všem občanům naší měsjí všem občanům naší měsjí všem občanům naší měsjí všem občanům naší měsjí všem občanům naší městststststské čáské čáské čáské čáské části členoti členoti členoti členoti členovvvvvé ré ré ré ré redakčníedakčníedakčníedakčníedakční
rrrrrady zprady zprady zprady zprady zpraaaaavvvvvodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEČ:Č:Č:Č:Č:

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšilpíšilpíšilpíšilpíšil

MarMarMarMarMarek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

77777. Závěr. Závěr. Závěr. Závěr. Závěrem bem bem bem bem byyyyych se rch se rch se rch se rch se ráda záda záda záda záda zepepepepeptttttala na Vala na Vala na Vala na Vala na Vaše neaše neaše neaše neaše nejbližší záměrjbližší záměrjbližší záměrjbližší záměrjbližší záměryyyyy. Ch. Ch. Ch. Ch. Chyyyyyssssstáttáttáttáttáte v lee v lee v lee v lee v letttttošním rošním rošním rošním rošním roce další výsoce další výsoce další výsoce další výsoce další výstttttaaaaavu, přvu, přvu, přvu, přvu, případně, pokípadně, pokípadně, pokípadně, pokípadně, pokud něktud něktud něktud něktud někteřeřeřeřeřííííí
z nás z rz nás z rz nás z rz nás z rz nás z různých důvůzných důvůzných důvůzných důvůzných důvodů zmešodů zmešodů zmešodů zmešodů zmeškkkkkali přali přali přali přali příleíleíleíleíležitžitžitžitžitososososost nat nat nat nat navšvšvšvšvštítítítítívit v lisvit v lisvit v lisvit v lisvit v listttttopadu Galerii na ropadu Galerii na ropadu Galerii na ropadu Galerii na ropadu Galerii na radnici, kde se mohou s Vadnici, kde se mohou s Vadnici, kde se mohou s Vadnici, kde se mohou s Vadnici, kde se mohou s Vašimi obrašimi obrašimi obrašimi obrašimi obrázky seázky seázky seázky seázky setktktktktkat?at?at?at?at?

Rok 2008 zakončím jednodenní výstavou velkoformátových olejů Brna (některé z nich byly vystaveny ve vaší Galerii na radnici) na slavnostním
galavečeru v hotelu Voroněž v závěru prosince. Jeden z těchto olejů o rozměru 150 x 100 s názvem Brno od Slatiny jsem věnoval do dražby, jejíž výtěžek
poslouží onkologické klinice fakultní dětské nemocnice v Brně. Jinak - obrazy je možno vidět v několika brněnských galeriích.

8. P8. P8. P8. P8. Pane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčkane Sedláčku,děku,děku,děku,děku,děkuuuuuji za Vji za Vji za Vji za Vji za Váš čas i zajímaáš čas i zajímaáš čas i zajímaáš čas i zajímaáš čas i zajímavý rvý rvý rvý rvý rozhoozhoozhoozhoozhovvvvvor a jménem všech kor a jménem všech kor a jménem všech kor a jménem všech kor a jménem všech kolegů, ktolegů, ktolegů, ktolegů, ktolegů, kteřeřeřeřeří se na pří se na pří se na pří se na pří se na přípríprípríprípraaaaavě výsvě výsvě výsvě výsvě výstttttaaaaavy podíleli, a tvy podíleli, a tvy podíleli, a tvy podíleli, a tvy podíleli, a takéakéakéakéaké
návšnávšnávšnávšnávštěvníků, Vtěvníků, Vtěvníků, Vtěvníků, Vtěvníků, Vám přám přám přám přám přeeeeeji mnoho úsji mnoho úsji mnoho úsji mnoho úsji mnoho úspěchů a dalších pěkných námětů z morpěchů a dalších pěkných námětů z morpěchů a dalších pěkných námětů z morpěchů a dalších pěkných námětů z morpěchů a dalších pěkných námětů z moraaaaavvvvvssssské meké meké meké meké metrtrtrtrtropole.opole.opole.opole.opole.

Velmi Vám děkuji, děkuji i všem realizátorům výstavy za jejich nevšední ochotu a profesionální přístup. Rovněž bych chtěl poděkovat návštěvníkům
výstavy za jejich ocenění mé práce. A poněvadž rozhovor vedeme v čase adventním, dovolím si popřát Vám, celému kolektivu i čtenářům mnoho štěstí
a zdraví v roce 2009.

  Otázk  Otázk  Otázk  Otázk  Otázka kladla Ivea kladla Ivea kladla Ivea kladla Ivea kladla Iveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá

UPOUPOUPOUPOUPOZZZZZORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KULORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KULORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KULORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KULORNĚNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM KULTURNÍCH AKTURNÍCH AKTURNÍCH AKTURNÍCH AKTURNÍCH AKCÍ MČ V RCÍ MČ V RCÍ MČ V RCÍ MČ V RCÍ MČ V ROCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009OCE 2009
Z rozhodnutí komise kultury a informací Rady MČ bude počínaje lednem 2009 zveřejňován na stránkách Řeči čtvrtletní rámcový program
kulturních a společenských akcí konaných pro veřejnost všemi organizacemi a institucemi v naší MČ se zaměřením na tuto činnost.
Vedle data konání akce najdete v textu většinou jméno organizátora, místo konání, název akce a její začátek. V případě dvou akcí není
přesný termín dosud znám, bude upřesněno dodatečně.
Pro sestavení kalendáře byly použity následující zkratky: KS (klub seniorů), KKI (komise kultury a informací), VNM (výbor pro národnostní
menšiny) VeM (Verbum et Musica), CPA (Communio Pro Arte). PrPrPrPrPro úplnoso úplnoso úplnoso úplnoso úplnost uvt uvt uvt uvt uvádíme, žádíme, žádíme, žádíme, žádíme, že v lednu 2009 se ve v lednu 2009 se ve v lednu 2009 se ve v lednu 2009 se ve v lednu 2009 se ve výse výse výse výse výstttttaaaaavní síni rvní síni rvní síni rvní síni rvní síni radniceadniceadniceadniceadnice
nebude knebude knebude knebude knebude konat žádná výsonat žádná výsonat žádná výsonat žádná výsonat žádná výstttttaaaaavvvvva výtva výtva výtva výtva výtvarararararného umění.ného umění.ného umění.ného umění.ného umění.
Jména vystavujících v dalších měsících budou ještě upřesněna následným jednáním a poté jako avizo zveřejněna s měsíčním předstihem
na stránkách Řeči.
Současně vyzýváme zájemce o zveřejnění jejich kulturních a společenských akcí určených i pro veřejnost, aby své nabídky předávali na
ÚMČ paní Haně Fišlové nebo Mgr. Kamile Lepkové.

KALENDÁŘ KULKALENDÁŘ KULKALENDÁŘ KULKALENDÁŘ KULKALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPOLETURNÍCH A SPOLETURNÍCH A SPOLETURNÍCH A SPOLETURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKČENSKÝCH AKČENSKÝCH AKČENSKÝCH AKČENSKÝCH AKCÍ CÍ CÍ CÍ CÍ MČ BRNO-ŘEČKMČ BRNO-ŘEČKMČ BRNO-ŘEČKMČ BRNO-ŘEČKMČ BRNO-ŘEČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA VICE A MOKRÁ HORA VICE A MOKRÁ HORA VICE A MOKRÁ HORA VICE A MOKRÁ HORA NNNNNA PRA PRA PRA PRA PRVNÍVNÍVNÍVNÍVNÍ
ČTČTČTČTČTVRVRVRVRVRTLETÍ  RTLETÍ  RTLETÍ  RTLETÍ  RTLETÍ  ROKU 2009OKU 2009OKU 2009OKU 2009OKU 2009

LedenLedenLedenLedenLeden
3. ledna KDU-ČSL, pivovar, Setkání u nového vína, 17.00 hod.
9. ledna KS Kořenského 23a,  přednáška  J.Procházky: Slovinsko,

17.00 hod.
10. ledna Sokolovna, Farní ples, 19.30 hod.
12. ledna KS Hapalova 20 přednáška  M. Jána: Kuba, 16.00 hod.
16. ledna KS Kořenského 23a,  přednáška R. Gryce: Evropská

města, 17.00 hod.
17. ledna Sokolovna, Sokolský reprezentační ples, 19.30 hod.
18. ledna Sokolovna, Dětský karneval, 14.00 hod.
23. ledna KS Kořenského 23a,  přednáška J. Vlasáka: Srí Lanka,

17.00 hod.
23. ledna Sokolovna, Zápasnický ples, 19.30 hod.
26. ledna KS Hapalova 20 přednáška J. Procházky: Malta, 16.00 hod.
30. ledna KS Kořenského 23a,  přednáška  A. Žákovské: Malajsie

- nejmenší lidé světa, 17.00 hod.

ÚnorÚnorÚnorÚnorÚnor
7. února Sokolovna, Krojovaná zábava, 19.30 hod.
9. února KS Hapalova 20 přednáška M. Klementové:

Amazonské pralesy, 16.00 hod.
13. února KS Kořenského 23a, přednáška L. Fišerové:

Baltský okruh, 17.00 hod.
13. února KKI, Radnice: výstava výtvarného umění, 18.00 hod.
20. února KS Kořenského 23a, přednáška Z. Druckmüllerové:

Korsika na kole, 17.00 hod.
23. února KS Hapalova 20 přednáška M. Druckmüllera: Do

poušti Gobi za zatměním Slunce, 16.00 hod.
?.února VeM Hapalova 6, koncert skupiny DNA: černošské

spirituály (bude upřesněno).
?. března CPA, Radnice: komponovaný program Hudba a Řeč

BřBřBřBřBřezezezezezenenenenen
6. března KS Kořenského 23a, přednáška: D. Mahela: Turecko,

17.00 hod.
7. března Sokolovna, Sokolské šibřinky, 19.30 hod.
9. března KS Hapalova 20  přednáška: D. Mahela: Maroko,

16.00 hod.
13. března KS Kořenského 23a, přednáška M. Druckmüllera: Chile

- vulkány, I. část, 17.00 hod.

19. března VNM, beseda na zajímavé moravské téma
20. března KS Kořenského 23a, přednáška H. Druckmüllerové:

Na skok v Kalifornii, 17.00 hod.
20. března KKI, Radnice: výstava výtvarného umění 18.00 hod.
23. března KS Hapalova 20  přednáška A. Žákovské: Argentina,

I. část, 16.00 hod.
27. března KS Kořenského 23a,  přednáška L. Ulrichová: Řečkovice

a okolí, 17.00 hod.
? března CPA, Radnice dětem - každoroční zábavný pořad pro

děti na řečkovické radnici.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

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 14. 1. 2009. Zdarma.
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