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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ VÁNOCE JSOU ZA NÁMIVICKÉ VÁNOCE JSOU ZA NÁMIVICKÉ VÁNOCE JSOU ZA NÁMIVICKÉ VÁNOCE JSOU ZA NÁMIVICKÉ VÁNOCE JSOU ZA NÁMI
Ve snaze vzkřísit vánoční atmosféru v Řečkovicích

a oživit Vavřinecké náměstíčko i v sychravém zimním počasí,
konala se v pondělí 15. prosince akce „Řečkovické Vánoce“.
Z podesty nového schodiště nad kašnou vzniklo ozvučené
pódium, na kterém vystoupily děti z mateřských škol
Kárníkova, Měřičkova, Novoměstská a Škrétova, velmi pěkné
bylo vystoupení sboru ze ZŠ Horácké náměstí.

Děti si na začátku programu voláním „Sviť
stromečku, sviť“ rozsvítily nedávno zasazenou
jedličku. Modrou oblohu sice záhy vystřídal vítr
a sněžení, citelně se ochladilo, přesto děti
zazpívaly koledy, zarecitovaly básničky a říkanky,
či dokonce zatancovaly. Největšími tanečníky
byli caparti z MŠ Měřičkova, kteří pod vedením
slečen učitelek předvedli sestavu country tanečků.

Bylo jistě příjemné trochu si odpočinout
od předvánočního shonu a umožnit dětem, aby
nás opět překvapily svou šikovností
a spontánností. Proto opět před vánocemi na
stejném místě nashledanou!

O.PO.PO.PO.PO.P.....

BAREVNÝ RBAREVNÝ RBAREVNÝ RBAREVNÝ RBAREVNÝ ROK 2004OK 2004OK 2004OK 2004OK 2004
„Symbolicky stojím před vámi s číší lahodného sektu, abych pronesl přípitek k nadcházejícímu roku….“ Ale je to symbolické

nebo hloupé, pokoušet se o něco takového, když novoroční číše jsou už dávno vypité, předsevzetí už alespoň jednou porušena a
záplava novoročních projevů, úvodníků a přání je už někde v minulosti předchozího týdne? Asi je to hloupé, to mi jde, hloupostí
jsem už v životě vyvedl hodně, kdežto symbol, ten jsem nevyvedl vůbec žádný. A je to venku! Teď abych ten článek nechal
anonymní, nebo jako místostarosta ztratím veškerou vážnost. Ještě se prolátne, že na radnici jsou taky jenom lidi, a bude
vymalováno. Do čeho jsem se to krucinál zapletl? Takto jsem to připravené neměl. Tak tedy znovu:

„Symbolicky stojím před vámi s číší lahodného sektu, abych pronesl přípitek k nadcházejícímu roku 2004. Je jistě příjemné
po kratší přestávce od novoročních oslav opět se zamyslet nad tím, co pozoruhodného nás čeká. Je to především vstup do
Evropské unie, který naší zemi a tedy i městu a městské části přinese řadu výhod. Tráva bude zelenější, obloha modřejší, slunce
opálí, ale nespálí, psi přestanou kálet na chodníky a díky volnému pohybu osob v rámci EU se nám sníží kriminalita. K tomu
přispěje radnice v čele s volenými zástupci, kteří si vědí rady s každým problémem, stejně jako úředníci, připravovaní na náročné
unijní podmínky (jen vlámština a portugalština ještě něk\terým dělá potíže). Je pochopitelné, že s černobílým zpravodajem
bychom se do Evropské unie nedostali, proto jsme počali s vydáváním barevné Řeči. Věřím, že i vy, vážení občané, vstoupíte do
Evropy barevnější. Proto mi dovolte, abych vám všem popřál barevný rok 2☺☺4.“

Jistě pochopíte, že pod něco takového se soudný člověk nemůže podepsat.

VVVVVáš O.Páš O.Páš O.Páš O.Páš O.P.....
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DODODODODOTTTTTAAAAACE NEZISKCE NEZISKCE NEZISKCE NEZISKCE NEZISKOOOOOVÝM ORVÝM ORVÝM ORVÝM ORVÝM ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACÍMCÍMCÍMCÍMCÍM
V MČ BRNO - ŘEV MČ BRNO - ŘEV MČ BRNO - ŘEV MČ BRNO - ŘEV MČ BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

V rozpočtu MČ je zřizována položka 3429 5229 Dotace neziskovým organizacím zpravidla v min. výši 100 tis. Kč. Dotace je
určena pro neziskové organizace působící v MČ.

Žádost o poskytnutí dotace lze podat do 31. 3. příslušného roku na právní oddělení úřadu MČ, žádosti podané po tomto datu
lze k projednání zařadit jen ve výjimečných a odůvodněných případech.

Žádost musí být zpracována dle šablony, která je uveřejněna na internetové stránce a nebo je k dispozici na právním oddělení
úřadu. Musí mimo jiné obsahovat přesný název subjektu včetně registrace, jméno odpovědného vedoucího a kontaktní spojení, sídlo
subjektu, bankovní spojení, zaměření subjektu, realizované programy, dotace za poslední 2 roky, účel a výši požadované dotace.
Dotace jsou v příslušném roce přidělovány ve dvou kolech.

PRPRPRPRPRVNÍ KVNÍ KVNÍ KVNÍ KVNÍ KOLOLOLOLOLO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOTTTTTAAAAACÍ - PODPORA RCÍ - PODPORA RCÍ - PODPORA RCÍ - PODPORA RCÍ - PODPORA ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJEJEJEJEJE

V termínu do 30. 4. příslušného roku může příslušná komise navrhnout žadatele, jehož žádost je možno podpořit a posoudit
jako příspěvek na rozvojový projekt. Svůj návrh komise zdůvodní. Finanční výbor návrhy projedná na svém zasedání následujícím po
datu 30. 4. a navrhne žadatele a výši dotace na rozvoj. Dotace na rozvoj je stanovena max. 50 % prostředků vedených v položce 3429
5229 Dotace neziskovým organizacím a je určena nejvýše 3 žadatelům. Dotace dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
schvaluje dle výše částky a charakteru dotovaného subjektu RMČ nebo ZMČ.

DRDRDRDRDRUHÉ KUHÉ KUHÉ KUHÉ KUHÉ KOLOLOLOLOLO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOO PŘIDĚLENÍ DOTTTTTAAAAACÍCÍCÍCÍCÍ

Prostředky zbylé v položce 3429 5229 Dotace neziskovým organizacím opět navrhnou komise k přidělení na základě projednání
podaných žádostí se zdůvodněním a návrhem výše dotace. Při projednání a návrhu výše dotace komise zpravidla zohlední následující
skutečnosti:

- subjekt má sídlo v naší MČ a působí výhradně v naší MČ
- subjekt má sídlo v naší MČ s působností přesahující rámec naší MČ
- subjekt působí i v naší MČ
- majetkové zázemí, členská základna, počet členů z naší MČ, význam subjektu
- využití dotace a výše dotací přijatých z rozpočtu MČ za poslední 2 roky

Návrh komisí projedná Finanční výbor, dotace dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění schvaluje dle výše částky
a charakteru dotovaného subjektu RMČ nebo ZMČ.

PPPPP.Ž..Ž..Ž..Ž..Ž.

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 1A Z 1A Z 1A Z 1A Z 18. SCHŮZE RMČ A Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ8. SCHŮZE RMČ A Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ8. SCHŮZE RMČ A Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ8. SCHŮZE RMČ A Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ8. SCHŮZE RMČ A Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ
111118. schůz8. schůz8. schůz8. schůz8. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 10. 10. 10. 10. 10. 12.2.2.2.2.
2003. Rada:2003. Rada:2003. Rada:2003. Rada:2003. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské
části za leden - listopad 2003

- schválila f inanční příspěvek těmto
organizacím:
Ski - klub Junior Brno 5 000 Kč
Těžkoatletický klub Hellas Brno 15 000 Kč

- doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu
na rok 2004,

- schválila následující termíny svých schůzí
v roce 2004: 21. 1., 4. 2., 18. 2., 17. 3., 7. 4.,
5. 5., 19. 5., 16. 6., 7. 7., 4. 8., 1. 9., 22. 9.,
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.,

- stanovila cenu inzerce ve zpravodaji Řeč
(viz. ceník inzerce v tomto čísle),

- schválila smlouvu o podpoře a údržbě
informačního systému Radní/Win se
společností HiPro, spol. s r.o.,
Královopolská 3052/139, Brno,

- souhlasila se zvýšením kapacity školní
kuchyně a školní jídelny Základní školy
Horácké nám. 13, Brno, ze současných
1000 obědů a 144 míst na 1100 obědů
a 160 míst,

- projednala bytové záležitosti,
- jmenovala pracovní skupinu pro

posouzení architektonických studií na
využití areálu bývalého pivovaru a radnice
ve složení: PaedDr. Ladislav Filipi, Ing.

František Mašek, Prof. MUDr. Jiří Vaněk,
CSc., Ing. Stanislav Michalík, Ing. Jan
Holík, Ing. Jiří Růžička, p. Josef Kugler,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy
a prodeje nemovitostí,

- schválila dodatek č. 1 ke smlouvě na
komplexní údržbu zeleně s f irmou
DVOŘÁK comte, a.s., Čápkova 5, Brno;
změna se týká zařazení ploch nově
zrekonstruovaného Vavř ineckého
náměstíčka do letní a zimní údržby,

- schválila zakoupení daru v hodnotě 3000
Kč do tomboly I. společenského plesu,
pořádaného městskou částí dne 17. ledna
2004,

- vzala na vědomí přehled účasti v komisích
RMČ a výborech ZMČ za rok 2003
a odvolala z Komise školství a mládeže p.
Romana Rožnovského, z Komise sportu
p. Romana Orla, z Komise kultury
a informací p. Libora Olšana, pí Jaroslavu
Petruškovou, pí Alici Daňhelovou
a z Komise sociální a zdravotní Ing. Janu
Lédlovou a pí Zdeňku Nečasovou,

- projednala zprávy předložené jednotlivými
komisemi a výbory.

IX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 18. 18. 18. 18. 18. 12.2.2.2.2. 2003.2003.2003.2003.2003.
ZasZasZasZasZastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo následující termíny svých zasedání
v roce 2004: 29. 1., 11. 3., 29. 4., 24. 6., 9.
9., 4. 11., 16. 12.,

- projednalo a schválilo potřebná rozpoč-
tová opatření,

- schválilo rozpočet městské části na rok
2004,

- schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Základní školy Horácké náměstí 13, Brno,
kterým se mění název školy na: Základní
škola Brno, Horácké náměstí 13,

- projednalo majetkové záležitosti - žádosti
o odprodej a směnu pozemků,

- projednalo petici občanů k instalaci
světelné signalizace na křižovatce Bansko-
bystrická - Žitná a doporučilo zřízení této
světelné signalizace,

- schválilo zásady odměňování členů komisí
a výborů, kteří nejsou členy ZMČ,

- vzalo na vědomí přehled účasti ve
výborech ZMČ za rok 2003 a schválilo
odměny členům výborů, kteří nejsou členy
ZMČ,

- stanovilo ulici Böhmovu a Měřičkovu jako
území, na kterém je k ochraně veřejného
pořádku omezen provoz hostinských
provozoven, heren a obdobných
provozoven služeb do 24:00 hodin,

- vzalo na vědomí zprávy ze zasedání
Finančního výboru, Kontrolního výboru
a Výboru pro národnostní menšiny.

PPPPP.Ž..Ž..Ž..Ž..Ž.
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DALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

NNNNNADĚJE, ADĚJE, ADĚJE, ADĚJE, ADĚJE, OBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDROBČANSKÉ SDRUŽENÍUŽENÍUŽENÍUŽENÍUŽENÍ
DomoDomoDomoDomoDomov prv prv prv prv pro přo přo přo přo přechodné pobechodné pobechodné pobechodné pobechodné pobytytytytyty seniory seniory seniory seniory seniorů s denním sů s denním sů s denním sů s denním sů s denním stttttacionářacionářacionářacionářacionářememememem

BrBrBrBrBrno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovice, Hapalovvvvva 20, ta 20, ta 20, ta 20, ta 20, tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 549 249 249 249 249 2777774 34 34 34 34 34040404040

Vážení senioři!

Tak nám zase nastal nový rok a každý z vás jistě přemýšlí, jak bude trávit své budoucí dny. V našem denním
stacionáři bychom vám rádi nabídli smysluplné využití vašeho volného času. Program začíná každý den v 9:00,
ovšem váš příchod lze dle vašich požadavků stanovit na dřívější nebo pozdější hodinu. Ráno se nejprve rozcvičíme,
zahrajeme si společenské hry a něco hezkého si vyrobíme. Vždy se snažíme, aby zde panovala příjemná atmosféra
a nálada, k čemuž nám jistě dopomůžete i vy. Pokud budete mít zájem, můžete si u nás objednat i kompletní

oběd v ceně Kč 36,- (výběr ze dvou jídel). Čekají vás rovněž zajímavé přednášky z různých oborů či životů slavných osobností. Přemýšlíte
o návštěvě a máte nějaké otázky? Stačí zavolat na tel.: 549 273 746 nebo 549 274 340.

NNNNNa va va va va vaši návšaši návšaši návšaši návšaši návštěvu se těší zaměstěvu se těší zaměstěvu se těší zaměstěvu se těší zaměstěvu se těší zaměstnanci Ntnanci Ntnanci Ntnanci Ntnanci Naděje!aděje!aděje!aděje!aděje!

PRAPRAPRAPRAPRACCCCCOOOOOVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJÍVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJÍVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJÍVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJÍVNÍCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘEJÍ
VŠEM V RVŠEM V RVŠEM V RVŠEM V RVŠEM V ROCE 2004 HODNĚ ZDRAOCE 2004 HODNĚ ZDRAOCE 2004 HODNĚ ZDRAOCE 2004 HODNĚ ZDRAOCE 2004 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSVÍ, ŠTĚSTÍ ATÍ ATÍ ATÍ ATÍ A

POHODPOHODPOHODPOHODPOHODY DOMA I NY DOMA I NY DOMA I NY DOMA I NY DOMA I NA PRAA PRAA PRAA PRAA PRACCCCCOOOOOVIŠTI.VIŠTI.VIŠTI.VIŠTI.VIŠTI.

V LEDNU VÁS ZVEME NV LEDNU VÁS ZVEME NV LEDNU VÁS ZVEME NV LEDNU VÁS ZVEME NV LEDNU VÁS ZVEME NA:A:A:A:A:

Přednášku "Tajemství čísel", která se koná v pátek  23. 1. v 9:00
hodin v DDM na Ječné 26. Hlídání dětí zajištěno.

V sobotu  24. 1. od 9:00 hodin pořádáme rukodělnou dílničku.
Budeme pracovat se dřevem, drátkovat a krášlit novoroční proutek.
Přineste si přezůvky, svačinu, předměty na oplétání a penízky na
zaplacení dílničky. Uvítáme děti i dospělé a nahlášení předem.
Zakončení mezi 13. - 14. hodinou.

Bližší informace k oběma akcím podá paní Psotová (541 225 234).

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ BRNO - ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO - ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO - ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO - ŘEUB DŮCHODCŮ BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23A
PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek

9. 1. Mgr. Jaromír Procházka Baleáry 16:00
16. 1. Ing. Lumír Sochorec Expedice Amerika - X.část 16:00
23. 1. MUDr. Oldřich Skokan Prevence chřipkových nemocí 16:00
30. 1. Prof. RNDr. M. Druckmüller, CSc. Expedice Pamir - I. část 16:00
6. 2. Exkurze do Technického muzea 15:00

13. 2. MUDr. Dalibor Lebloch Budhistický klášter Diskit 16:00
20. 2. Hana Druckmüllerová Julské Alpy 16:00
27. 2. Jan Vlasák Indie - lI. část 16:00
5. 3. RNDr. Alena Žákovská Brazílie - II. část 16:00

12. 3. Ing. Jiří Havel Příroda Skandinávie 16:00
19. 3. Mgr. Martin Bělocký Tuva - střed Asie 16:00
26. 3. Doc. MVDr. Dan. Lukešová, CSc. New Orleans a Las Veges 16:00

Informace k návštěvě Technického muzea: muzeum je v Králově Poli na Purkyňově ulici č. 105. Je to konečná stanice tramvaje č. 13

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERUB DŮCHODCŮ A ČERVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORAVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORAVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORAVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORAVENÝ KŘÍŽ MOKRÁ HORA
PRPRPRPRPROGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NOGRAM PŘEDNÁŠEK NA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTA I. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004TLETÍ 2004

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek

12. 1. RNDr. Alena Žákovská Brazílie I. část 16:00
26. 1. Ing. Lumír Sochorec Expedice Amerika IV. část 16:00
9. 2. Mgr. Martin Bělocký Pakistán I. část 16:00

23. 2. Ing. Oliver Pospíšil Aktuality MČ Řečkovice 16:00
místostarosta naší MČ a Mokrá Hora

8. 3. Mgr. Jaromír Procházka Baleáry 16:00
22. 3. Jan Vlasák Indie II. část 16:00

OMLOMLOMLOMLOMLUVUVUVUVUVAAAAA
V minulém čísle jsme uveřejnili článek o zrekonstruované

ulici Terezy Novákové včetně fotografie od známého brněnského
fotografa a našeho spoluobčana Oldřicha Kotoučka. Informace
o autorovi u fotografie chyběla, za což se omlouváme.

rrrrredakedakedakedakedakcecececece

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádí Jarádí Jarádí Jarádí Jarádí Jaroslaoslaoslaoslaoslav 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

SDRSDRSDRSDRSDRUŽENÍ PODUŽENÍ PODUŽENÍ PODUŽENÍ PODUŽENÍ PODANÉ RANÉ RANÉ RANÉ RANÉ RUCEUCEUCEUCEUCE
Denní psyDenní psyDenní psyDenní psyDenní psychochochochochottttterererererapeutické sanatapeutické sanatapeutické sanatapeutické sanatapeutické sanatorium Elyorium Elyorium Elyorium Elyorium Elysiumsiumsiumsiumsium

pořádá dne 30. 1. 2004 v 17 hodin v budově Elysia, Hapalova 22
setkání s občany na téma

"Léčba klientů s dr"Léčba klientů s dr"Léčba klientů s dr"Léčba klientů s dr"Léčba klientů s drogoogoogoogoogovvvvvou závislosou závislosou závislosou závislosou závislostí v DPS Elytí v DPS Elytí v DPS Elytí v DPS Elytí v DPS Elysium".sium".sium".sium".sium".

Všechny zájemce srdečně zveme.

MgrMgrMgrMgrMgr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivana Kana Kana Kana Kana Kuchařuchařuchařuchařuchařooooovvvvvááááá
DPS ElysiumDPS ElysiumDPS ElysiumDPS ElysiumDPS Elysium

Placená inzerce
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ŠKŠKŠKŠKŠKOLOLOLOLOLY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKY A ŠKOLKYOLKYOLKYOLKYOLKY

ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISY DO MAY DO MAY DO MAY DO MAY DO MATEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKTEŘSKÝCH ŠKOLOLOLOLOL
Kárníkova 4, Novoměstská 1, Škrétova 2

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK 26. 1. 2004 13 - 16 hodin
27. 1. 2004 8 - 12 hodin

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK 9. 2. 2004 13 - 16 hodin
10. 2. 2004   8 - 12 hodin

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOLA KÁRNÍKOOOOOVVVVVA 4A 4A 4A 4A 4
Náš cíl: Vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém jsou

radostné, šťastné, spokojené a bezpečné, poskytnout dětem co
nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život
a úspěšné vzdělávání:

- osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby
a zájmy

- vztah k přírodě a světu - zaměření na ekologickou výchovu
- vztah k rodině a společnosti - prosociální výchova

CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktika naší MŠ:a naší MŠ:a naší MŠ:a naší MŠ:a naší MŠ:

- mateřská škola je trojtřídní s velkou zahradou a okolím velmi
dobře situovaným na vycházky do přírody.

- součástí je speciální logopedická třída pro děti s vadami řeči
(spolupracujeme se SPC Veslařská)

- v jednotlivých třídách je seskupen věkově smíšený kolektiv
(nenásilná adaptace; uspokojování přirozených potřeb)

- součástí MŠ je školní kuchyně - vaří se zde podle zásad zdravé
výživy, děti mají zabezpečen pitný režim

Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:Co ještě nabízíme:

- logopedická péče i o děti nenavštěvující speciální logopedickou
třídu

- rozšířená péče o předškoláky
- výtvarný a keramický kroužek
- hra na zobcovou flétnu
- kroužek anglického jazyka
- hravou formou seznamování se základy práce na PC
- plavecký výcvik
- škola v přírodě (zimní a letní)
- společné sobotní vycházky pro rodiče s dětmi
- besídky k různým příležitostem (Mikuláš, Vánoce, Den matek,

rozloučení s předškoláky)
- letní noc s broučky (nocování dětí ve školce)
- děti pravidelně vystupují s kulturním programem ve stacionáři

Naděje a v ÚSP pro tělesně postiženou mládež
- pravidelná návštěva divadel - divadelní představení i v MŠ atd.

Den oDen oDen oDen oDen ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeří: 1í: 1í: 1í: 1í: 16. 2. od 8:30 hodin.6. 2. od 8:30 hodin.6. 2. od 8:30 hodin.6. 2. od 8:30 hodin.6. 2. od 8:30 hodin.

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA NOLA NOLA NOLA NOLA NA ULICI NOA ULICI NOA ULICI NOA ULICI NOA ULICI NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1SKÁ 1
Víte, kde si hrajeme celý den a kde je každý spokojen? Přece v naší školce - Mateřské škole na ulici Novoměstská 1. Budova školky

je obklopena pěknou prostornou zahradou, je blízko zastávky MHD a v blízkosti je možnost zaparkovat vaše auto.

Školka nabízí péči o vaše děti ve smíšených třídách. Ve své práci usilujeme o to, aby se naše mateřská škola stala místem pohody,
kde jsou rozvíjeny a podporovány všechny potřeby a projevy dětí s důrazem na zvláštnosti věkových skupin a vyspělosti dětí. S dětmi
s vadami řeči pravidelně pracuje logopedka. Pro děti ohrožené počátečním školním neúspěchem, popř. děti s odkladem školní
docházky, nabízíme ucelený program rozvoje předškolního dítěte tzv. edukativně stimulační skupiny. Náš program je zaměřen na
výchovu ke zdravému stylu života s prvky etické výchovy a ochranu životního prostředí.

Pod vedením zkušených učitelek rozvíjíme v dětech jejich přirozený talent a potřeby v oblasti pohybové, tělesné, hudební,
výtvarné i pracovní. Také hra na flétnu má v naší školce dlouholetou tradici, stejně jako dětský aerobic a keramický kroužek.
Samozřejmostí je také výuka plavání, škola v přírodě, návštěvy divadla, mikulášská a vánoční slavnost, masopustní bál, oslava Dne
matek, Dne dětí spojeného s „týdnem dětských radostí“, slavnostní loučení se školkou, zábavné slavnosti na školní zahradě, atd. Prostě
vše, co správná škola nabízet má a musí a Vaše děti u nás budou ve „správných rukou“.

Za kZa kZa kZa kZa kolektiv matolektiv matolektiv matolektiv matolektiv mateřseřseřseřseřské šké šké šké šké škkkkkolyolyolyolyoly
Marie MitvMarie MitvMarie MitvMarie MitvMarie Mitvalsalsalsalsalská, řká, řká, řká, řká, ředitediteditediteditelkelkelkelkelkaaaaa

ZÁPIS DO MAZÁPIS DO MAZÁPIS DO MAZÁPIS DO MAZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKTEŘSKÉ ŠKTEŘSKÉ ŠKTEŘSKÉ ŠKTEŘSKÉ ŠKOLOLOLOLOLYYYYY
MĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKOOOOOVVVVVA 46, BRNO-ŘEA 46, BRNO-ŘEA 46, BRNO-ŘEA 46, BRNO-ŘEA 46, BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

Ve dnech 26. 1. 2004 ve 13 - 16 hodin a 27. 1. 2004 v 8 - 12
hodin se koná zápis dětí do MŠ Měřičkova 46.

Naše pětitřídní mateřská škola leží uprostřed Řečkovic. Krásné,
klidné okolí, příjemné estetické prostředí, útulně zařízené
a vyzdobené vnitřní prostory, nový nábytek ve třídách spolu
s odborně kvalif ikovaným personálem dávají předpoklady
k rozmanitým činnostem s dětmi, různým aktivitám, zaměřením
a společným akcím rodičů, dětí a školy.

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj osobnosti dítěte
v souladu s mezinárodním programem předškolní výchovy "Začít
spolu". Klademe důraz na vlastní volbu dítěte, na jeho samostatnost,
na individuální přístup k dítěti. Vedeme děti ke komunikaci
a spolupráci s ostatními dětmi i dospělými.

Všechny třídy máme vybaveny novými hračkami, didaktickými
i učebními pomůckami soustředěnými v takzvaných centrech aktivit.
V logopedické třídě nabízíme péči pro děti s vadami řeči. Na škole
je zřízena logopedická poradna pro děti předškolního věku. Ve
všech třídách věkově smíšených se celoročně zaměřujeme na přípravu
starších dětí na vstup do základní školy. Dětem s odkladem školní
docházky nabízíme kurz edukativní skupiny.

Děti rozvíjíme v oblasti hudební, výtvarné a pohybové.
Nabízíme různé kroužky pro děti např. keramický, výtvarný,
sportovní hry, country tance, hry na flétnu, angličtinu, plavání,
školy v přírodě a pro nové děti postupnou adaptaci za přítomnosti
rodičů. Pro netříleté děti Baby studio. Kulturní akce pro děti, divadla,
koncerty, karneval, pracovní dílny, slavnostní besídky a spolupráce
s rodiči dětí jsou nedílnou součástí programu naší mateřské školy.
Pro všechny děti máme láskyplný přístup. Přijďte k nám, rádi Vás
u nás uvítáme! Tel. 541 225 170.

MgrMgrMgrMgrMgr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Pr. Alena Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka MŠa MŠa MŠa MŠa MŠ

MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOLA ŠKRÉTOOOOOVVVVVA 2A 2A 2A 2A 2
je umístěna hned za tramvajovou smyčkou na konečné

v Řečkovicích. Naše škola je zaměřena na všestranný rozvoj
osobnosti dítěte s přihlédnutím na jeho individualitu.

Od září nového školního roku budou děti rozděleny do
smíšených tříd. Nejmladší děti budou vedeny k získávání
základních společenských návyků. Děti středního věku se začínají
seznamovat s angličtinou, počítačem. Nejstarší děti mají celoroční
přípravu na vstup do základní školy.

Škola zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací program.
Je možnost účasti ve škole v přírodě, půlročního kursu plavání,
odpoledních kroužků - např. flétna, hudebně pohybová školička,
logopedie. Srdečně zveme všechny zájemce k zápisu. Rádi
přivítáme nové kamarády.

EEEEEvvvvva Fa Fa Fa Fa Fooooojtíkjtíkjtíkjtíkjtíkooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka MŠ Škra MŠ Škra MŠ Škra MŠ Škra MŠ Škrééééétttttooooovvvvva 2a 2a 2a 2a 2
tttttel: 5el: 5el: 5el: 5el: 5444441 225 333, mail: mss1 225 333, mail: mss1 225 333, mail: mss1 225 333, mail: mss1 225 333, mail: msskrkrkrkrkreeeeetttttooooovvvvva@va@va@va@va@volnolnolnolnolnyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz
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MAMAMAMAMATEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKTEŘSKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
MĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKMĚŘIČKOOOOOVVVVVA 46,A 46,A 46,A 46,A 46,

BRNOBRNOBRNOBRNOBRNO
vvvvve se se se se spoluprpoluprpoluprpoluprpolupráci s Páci s Páci s Páci s Páci s Pedagogickedagogickedagogickedagogickedagogicko-o-o-o-o-
psypsypsypsypsychologickchologickchologickchologickchologickou porou porou porou porou poradnouadnouadnouadnouadnou

nabízí řečkovickým rodičům
a jejich dětem i z jiných mateřských škol,
kde tento kurz neprobíhá - budoucím
prvňáčkům, vzdělávací program:

„EDUKA„EDUKA„EDUKA„EDUKA„EDUKATIVNĚ STIVNĚ STIVNĚ STIVNĚ STIVNĚ STIMULAČNÍTIMULAČNÍTIMULAČNÍTIMULAČNÍTIMULAČNÍ
SKUPINY“.SKUPINY“.SKUPINY“.SKUPINY“.SKUPINY“.

V těchto skupinkách budeme
u dětí za přítomnosti rodičů rozvíjet
schopnosti a dovednosti důležité pro
zvládnutí nároků 1. třídy. Rodiče budou
seznámeni s cílem a významem
prováděné činnosti. Tím se můžete i Vy
podílet na tom, aby školní začátek
Vašeho dítěte byl radostný a úspěšný!

Celkem proběhne 10 lekcí v od-
poledních hodinách od ledna do červ-
na 2004, lekce za 30,- Kč  (v ceně je
výukový materiál a pomůcky).

V čem se děti budou zdokonalovat:

- jemná motorika a grafomotorika

- zraková a sluchová diferenciace,
analýza a syntéza

- početní představy

- pravolevá a prostorová orientace

Skupinky odborně povede p. uč.
z naší MŠ, zájemci přihlaste se prosím
co nejdříve na tel. č.  541 225 170, rádi
Vás v naší MŠ uvítáme!

ZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOZŠ  NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ
ZÁPIS  DĚTÍ DO 1ZÁPIS  DĚTÍ DO 1ZÁPIS  DĚTÍ DO 1ZÁPIS  DĚTÍ DO 1ZÁPIS  DĚTÍ DO 1. R. R. R. R. ROČNÍKUOČNÍKUOČNÍKUOČNÍKUOČNÍKU

v pátek 16.1.2004 14:00 - 17:00
v sobotu 17.1.2004 8:00 - 11:00

Rodiče si přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte

www.zsnovomestska.brno.indos.cz

UČINĚNÝ RÁJ - NEJVĚTŠÍ ODMĚNUČINĚNÝ RÁJ - NEJVĚTŠÍ ODMĚNUČINĚNÝ RÁJ - NEJVĚTŠÍ ODMĚNUČINĚNÝ RÁJ - NEJVĚTŠÍ ODMĚNUČINĚNÝ RÁJ - NEJVĚTŠÍ ODMĚNA PRA PRA PRA PRA PRO PEDO PEDO PEDO PEDO PEDAAAAAGOGGOGGOGGOGGOGAAAAA
V letošním školním roce jsme se ve školní družině zaměřili na tělesnou výchovu. Děti

mají stále více „sedavých“ zájmů (počítače) a ve škole také prosedí spoustu času. Sportovních
kroužků nabízíme několik: pohybové hry, rekreační Tv, cvičení s gymnastickými míči.
Zájem dětí je veliký a všechny kroužky se hned zaplnily. Letos jsme přidali novinku -
cvičení ve vodě. Kroužek vede paní učitelka Dubanská a Voženílková. Děti jezdí do bazénu
v Kuřimi. Naše „dopisovatelky“ A. Bulantová (III. A) a M. Chalupníková (IV. A) to hodnotí
takto:

„Moc mě to tam baví, protože cvičíme, hrajeme zábavné hry a děláme vodotrysk. To
tam potom voda strašně stříká a šplouchá.“ „Pro toho, kdo rád plave a má rád legraci,
je to učiněný ráj!“

PPPPPaaaaavlína Dubansvlína Dubansvlína Dubansvlína Dubansvlína Dubanská - vedoucí vychoká - vedoucí vychoká - vedoucí vychoká - vedoucí vychoká - vedoucí vychovvvvvatatatatatelkelkelkelkelka ŠD přa ŠD přa ŠD přa ŠD přa ŠD při ZŠ Ni ZŠ Ni ZŠ Ni ZŠ Ni ZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststskákákákáká

MEZINÁRMEZINÁRMEZINÁRMEZINÁRMEZINÁRODNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSODNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSODNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSODNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSODNÍ VÝZKUM VZDĚLANOSTITITITITI
NNNNNA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ

V závěru uplynulého školního roku se žáci 9. tříd Základní školy Novoměstská 21 na
základě písemného souhlasu rodičů zúčastnili mezinárodního výzkumu PISA, jehož cílem
bylo zjišťování znalostí patnáctiletých žáků. V rámci České republiky bylo testování
organizováno Ústavem pro informace ve vzdělávání ve spolupráci s Českou školní inspekcí
a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Do národního výzkumu bylo v ČR náhodně
vybráno téměř 10 tisíc patnáctiletých žáků ze 110 škol všech typů včetně gymnázií.

Výzkum byl zaměřen na zjišťování jazykových, matematických a přírodovědných
znalostí a dovedností žáků. Součástí tohoto testování byl i průzkum postojů a názorů žáků
a rodičů ve vybraných oblastech (vzdělávací cesty, budoucí profesní zařazení…).

Pedagogický sbor naší školy a všichni rodiče žáků 9. tříd uvítali, že volba padla na ZŠ
Novoměstská, neboť možnost porovnání vědomostí je měřítkem úspěšnosti nejen u žáků,
ale jednoznačně určuje i kvalitu výuky jednotlivých škol.

Nedávno vyhodnocené výsledky za celou ČR prokázaly, že žáci ZŠ Novoměstská byli
nad očekávání úspěšní. Zvážíme-li, že výsledné pořadí školy je dáno součtem výsledků
prospěchově nejslabších a nejlepších žáků, je celorepublikové 39. místo úspěchem.
V přírodovědné oblasti byly výsledky průměrné, v oblasti matematické byla úspěšnost
nejlepšího žáka 83 % a v oblasti jazykové dokonce 94 %.

Tyto výsledky jsou samozřejmě potěšující, úspěšnost žáků je oceněním i pro učitele,
avšak současně jsou i výzvou k tomu, abychom kvalitní prací získané pozice udrželi.

Dále se chceme s rodičovskou veřejností podělit o závěry hloubkové inspekce, kterou
na naší škole provedla  Česká školní inspekce koncem září 2003. Úroveň výchovy a vzdělávání
byla hodnocena ve všech oblastech činnosti školy jako „velmi dobrá“ , tj. druhým nejlepším
stupněm. Inspekční zpráva konstatuje celkově velmi kvalitní úroveň v práci školy. Zájemci
mohou do zprávy nahlédnout u ředitelky školy.

MgrMgrMgrMgrMgr. L. L. L. L. Ludmila Kudmila Kudmila Kudmila Kudmila Kabátabátabátabátabátooooovvvvvá, meá, meá, meá, meá, metttttodik šodik šodik šodik šodik škkkkkolyolyolyolyoly
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 a za devatero řekami ... leží naše staronové recyklační středisko,

kam nyní můžete opět svážet nepotřebné a odpadní předměty ze svých
domácností, včetně tříděného komunálního odpadu. Díky radnici se
podařilo nalézt konečně místo, kde až do konce rekonstrukčních prací
na dálničním mostě přes Hapalovu ulici může dále fungovat sběrné
středisko, které nám závidělo celé Brno. Závidělo nám je pro jeho
výtečně organizovaný celotýdenní provoz, ochotu jeho pracovníků,
čistotu v  areálu i okolí a v neposlední řadě i pro snadný příjezd
automobily. Přijít o toto místo zdálo se být pro vedení MČ ránou
téměř smrtelnou, protože pochybnosti o vzkříšení jediného v Brně
výrazně profitujícího recyklačního dvora byly více než oprávněné.

Nemožné se však stalo skutkem a nový recyklační dvůr opět
funguje. Jeho technické vybavení je zatím o poznání skromnější, prostory
možná menší než původní, ale zacvičený personál dále pracuje a
obsluhuje s úsměvem, pokud jim v tom nebrání déšť nebo mráz.

Všechno by bylo docela fajn - až na ten příjezd!

Jsem Řečkovák a nynější recyklační dvůr je od mého bydliště nedaleko,
přesto jsem s jeho nalezením měl nemalé potíže. Slabší povaha nebo člověk
v časové tísni, by se na další hledání dvora dávno vykašlal a materiál určený
k recyklaci by po zhodnocení situace asi vztekle vysypal na první místo,
kam není příliš vidět. A protože mi jako dlouholetému členu zdejšího
zastupitelstva a patriotovi není jedno, jak to u nás vypadá, prozradím vám to
sladké tajemství, kdeže ten recyklační dvůr vlastně najdete:

Tedy nejprve - jediný legální a bezrizikový příjezd je z ulice
Novoměstské před jejím vyústěním do Hradecké radiály směřující k
Brnu. Po pravé ruce, dříve než k radiále dojedete, je odbočka vpravo.
Dříve se sem jezdilo k autoservisu Drukov, nyní jsou zde k dispozici
mycí linky, velkoprodejna elektroinstalačního materiálu a další firmy.
To jen pro informaci, protože až tam, pod benzinovou pumpu na
Palackého ulici jet nemusíte.

ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost MPt MPt MPt MPt MP- r- r- r- r- reeeeevírvírvírvírvíru Kru Kru Kru Kru Kr. P. P. P. P. Pole na kole na kole na kole na kole na katatatatatasasasasastrtrtrtrtrálním úzálním úzálním úzálním úzálním území MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
Dne 1. 11. 2003 v 00:16 hodin prováděla hlídka MP hlídkovou činnost na ul. Kuřimská, kde uviděla dva mladíky, kteří

odpovídali popisu osob, které měly sprejem poškodit tramvaj na ul. Herčíkova. Proto je hlídka požádala o prokázání totožnosti.
Mladíci při kontaktu s hlídkou značně znejistěli a neměli u sebe doklad, kterým by hodnověrně prokázali svoji totožnost. Proto
hlídka chtěla uvedené mladíky předvést na obvodní oddělení Policie ČR k ověření totožnosti. Před tímto úkonem je hlídka dle
zákona oprávněna provést u předváděných osob bezpečnostní prohlídku tak, aby mohly být zjištěny a případně zajištěny zbraně
nebo jiné pro zdraví nebezpečné předměty. Při provádění bezpečnostní prohlídky byly u mladíků nalezeny dva spreje a dva fixy.
Pod tíhou nálezu se mladíci přiznali, že posprejovali fasádu garáže na ul. Podpěrova, a hlídce posléze svoje dílo ukázali. Jednalo se
o grafiti na ploše cca 1 x 1,5 metru. Protože hlídka měla podezření, že uvedení mladíci toho mají na svědomí více, předala je
k dalšímu opatření policistům obvodního oddělení Policie ČR na ul. Malátova.

Dne 3. 11. 2003 v 19:07 hodin měla hlídka MP možnost přesvědčit se, že problémy s nadměrným a neuváženým požíváním
alkoholických nápojů nemají jen muži, ale i ženy. Hlídka byla vyslána k prověření oznámení na ul. Terezy Novákové, kde má
v kolejišti ležet neznámá osoba. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o ženu, která není schopna chodit, ba ani
komunikovat. Hlídka si nejdříve myslela, že se ženě přitížilo a má nějaký zdravotní problém, ale vše se vysvětlilo, když se žena
pokoušela strážníkům vysvětlit, že jí vlastně vůbec nic není a ať ji nechají spát. Dle silného aroma, které bylo cítit z úst ženy, bylo
rázem strážníkům jasné, že žena není nemocná, ba ani zraněná, ale že jen nezvládla nadměrné množství požitého alkoholu.
Protože žena nebyla schopna z místa odejít po vlastní ose, musela být převezena sanitou PZS k vystřízlivění do protialkoholní
záchytné stanice na ul. Húskova. Veřejné pohoršení, které svým jednáním způsobila, si zřejmě uvědomí, až ji přestane bolet hlava
a potom, co bude muset zaplatit za návštěvu protialkoholní záchytné stanice.

Dne 13. 11. 2003 v 9:35 hodin prováděla hlídka MP zrychlený přesun za využití modrého majáku a zvukového znamení po
ul. Kuřimská směrem na ul. Terezy Novákové, kde se samovolně vzňalo druhé vozidlo MP Brno, jemuž jela uvedená hlídka na
pomoc. Hlídka se bohužel na místo, kde byla potřeba její pomoc, nedostala, protože při průjezdu po ul. Kuřimská se střetla
s vozidlem Renault řidiče z Luhačovic, který naprosto nedbal zvukových a světelných výstražných znamení, a navíc vjel do směru
jízdy služebního vozidla MP z vedlejší silnice bez toho, že by dával přednost. Protože hlídka MP vzhledem k rychlosti a vzhledem
tomu, že vozidlo jí vjelo do cesty cca 3 metry před vozidlem, neměla již možnost reagovat na vzniklou situaci, došlo ke střetu
obou vozidel. Při dopravní nehodě došlo ke značným škodám na obou vozidlech, ale hlavně došlo ke zranění obou členů posádky
služebního vozidla. Jen díky tomu, že strážníci jezdí připoutáni, nedošlo k závažnějším zraněním.

Dne 23. 11. 2003 v 02:57 hodin byla hlídka MP vyslána na ul. Banskobystrická, kde se dle anonymního oznámení nachází
dva muži, kteří na konečné tramvaje v Řečkovicích postříkali tramvaj sprejem. Hlídka se na místo dostavila neprodleně a zadržela
dva muže, kteří měli špinavé ruce od stříbrné barvy a odpovídali popisu pachatelů. Hlídka provedla obhlídku stojící tramvaje
a zjistila, že celý bok zadního vozu tramvaje je v délce asi 2,5 x 10 metrů postříkán stříbrnou barvou. Protože hlídka pojala
podezření, že se zřejmě jedná o trestný čin, přivolala na místo policisty ČR, kterým věc i s zřejmými pachateli předala.

PPPPPeeeeetr Ktr Ktr Ktr Ktr Kubaubaubaubauba
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Hned při vjezdu na toto poměrně rozsáhlé prostranství máte po
levé ruce dlouhou řadu garáží, táhnoucí se směrem ke Královu Poli.
Vedle garáží je úzká panelová cesta, kde se dvě rozměrnější auta těžko
vyhnou. Tato panelovka se táhne možná 100 metrů podél garáží a na
jejím samém konci TO JE!!!  Leč pozor: na panelovku vjedete, jen
bude-li  na jejím začátku otevřená brána. Ne-li, nevjedete, zato se dozvíte,
že tam je recyklační dvůr. Na křídlech brány je totiž umístěná informační
cedule, která je čitelná, jen je-li brána zavřená.

Jestliže je brána otevřená, nejspíš si tabulky nevšimnete, tak jako
já. Nicméně klidně vjeďte a jako v té pohádce, neohlížejte se ani vpravo
ani vlevo a jeďte dál za nosem. Ono to, co byste viděli vpravo, by vás
možná od další cesty odradilo. Množství zdevastovaných likusáků,
harampádím přeplněné skladovací plochy pod širým nebem a pod.
Toto jsou místa, odpovídající spíše nejzaostalejším okrajům provinčních
měst rozvojových zemí třetího světa, než místu ve střední Evropě. Na
konci panelové cesty nebyla kupodivu tlupa hrdlořezů, jak by se z
okolí dalo očekávat, ale příjemní pánové nám dobře známí z předchozího
působiště na Hapalce.

Obsloužen jsem byl stejně dobře jako dříve, takže když jsem se s
dobrou náladou vracel domů, jako kdysi Kolumbus poté co našel
Ameriku, všiml jsem si umně vyvedené šipky ukazující k recyklačnímu
dvoru. Šipka však je namalována obráceně, tudíž pro přijíždějící vozidla
je k nepotřebě. Zato při cestě zpět se dozvíte, kam se máte vrátit. Jako
třeba do dobré restaurace, nebo na pěknou pláž. Takže recyklační dvore
- Good Bye!

I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.

P.S.

Protože nejsem sám, kdo se s protblémem najít dvůr musel takto
potýkat, mám příslib od pana místostarosty Ing. O. Pospíšila, že
odpovídající značení bude co nejdříve vyrobeno a umístěno tak, aby
skutečně sloužilo.
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VÝSVÝSVÝSVÝSVÝSTTTTTAAAAAVVVVVA - JA - JA - JA - JA - JAN HRAN HRAN HRAN HRAN HRUŠKAUŠKAUŠKAUŠKAUŠKA
V pátek 5. 12. minulého roku byla zahájena dlouho očekávaná

jubilejní výstava obrazů mistra Jana Hrušky. U nás v Řečkovicích
není třeba autora představovat, neboť snad každý z místních občanů
pamatuje na milého a sympatického muže, který byl více než třicet
let vedoucím řečkovické drogerie. Jen málokteří z nich ale vědí
o dlouhé a namáhavé cestě, kterou mistr Hruška prošel přibližně
od poloviny 60. let, kdy se objevily první a ještě docela nevyhraněné
výtvarné pokusy. Dnes jeho ojedinělá a neobyčejně působivá technika
náleží k uznávaným a obdivovaným po celém světě. Obrazy jsou
malovány olejovými barvami na rubovou stranu sololitu. Podklad
nanáší štětcem, ostatní vrstvy pomocí injekčních stříkaček se speciálně
upravenými jehlami. Barvy tedy musí být předem namíchány
v zásobnících injekčních stříkaček a vrstvy jsou po zaschnutí
opakovaně nanášeny na totéž místo. Proto jsou části některých
obrazů viditelně plastické a působí jako by byly vázané nebo tkané
podobně jako koberce. Jasné a zářivé barvy navozují veselou,
optimistickou náladu. Ačkoliv náměty jsou obyčejně výsledkem
fantazie, tu a tam autor zachycuje i reálná a obecně známá místa.

Práce mistra Hrušky dnes patří k tomu nejlepšímu ve
světovém naivním umění. O jeho obrazy se zajímají světové galerie
ve Francii, Velké Británii, Austrálii, v Rakousku, Slovinsku,
Švýcarsku, Japonsku atd. Sám si nejvíce cení účast ve sbírkách ve
slovinském Trebnje, kde se stal několikanásobným laureátem
tradiční soutěže inzitních malířů.

Naše městská část již řadu let vlastní soubor obrazů, které
mistr Hruška zdejší radnici daroval. Přesto, že jsou tyto obrazy
trvale vystaveny v síni nesoucí autorovo jméno a návštěvníci si je
mohou během kterékoliv průběžné výstavy prohlédnout, zájem
o prosincovou jubilejní výstavu byl skutečně mimořádný. Řada
místních i přespolních si i v době tradičního prosincového shonu
našla chvíli pro krátké předvánoční rozjímání.

K sváteční atmosféře přispěl malý vánoční koncert  klasické
hudby v podání Brněnského komorního orchestru a půvabné verše
v přednesu Ladislava Lakomého. V závěru večera předal starosta
městské části Dr. Ladislav Filipi mistru Janu Hruškovi Zlatou čestnou
medaili za zásluhy u příležitosti 85. narozenin, které autor oslavil
29. května minulého roku.

I. KI. KI. KI. KI. Kolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvvááááá

LEDEN V GLEDEN V GLEDEN V GLEDEN V GLEDEN V GALERII NALERII NALERII NALERII NALERII NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
Řadu výstav výtvarného umění v roce 2004 odstartuje nám

dobře známý malíř - veterán, pan Ing. Vladimír Kropáč. Většinou si
vzpomenete na jeho půvabně postimpresionisticky zpracované kytice
pestrobarevných květů. I ta letošní lednová výstava bude převážně
věnovaná květům, svoje místo však najdou i milé, romanticky laděné
krajinky a pokud se nám podaří mistra Kropáče přesvědčit, uvidíme
i některá jeho plátna - kopie významných obrazů předních malířů
uplynulých věků. Stojí to za to!

Takže převážně prodejní výstava obrazů Vladimíra Kropáče
bude zahájena slavnostně v pátek 23. ledna 2004 a potrvá až do
neděle 1. února 2004. Výstava bude otevřena pro veřejnost v obvyklé
hodiny, tj. v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do
12 hodin a odpoledne opět od 14 do 17 hodin.

Na setkání se všemi příznivci naší Galerie na radnici v roce
2004 se spolu s přáním všeho dobrém v tomto roce  těší

KKKKKomise komise komise komise komise kulturulturulturulturultury a infy a infy a infy a infy a informací RMČormací RMČormací RMČormací RMČormací RMČ
a jea jea jea jea její přjí přjí přjí přjí předseda  Dredseda  Dredseda  Dredseda  Dredseda  Dr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

CENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCENÍK INZERCE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRACE VE ZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEJI ŘEČČČČČ

PLAPLAPLAPLAPLATNÝ OD LEDNOTNÝ OD LEDNOTNÝ OD LEDNOTNÝ OD LEDNOTNÝ OD LEDNOVÉHO ČÍSLA RVÉHO ČÍSLA RVÉHO ČÍSLA RVÉHO ČÍSLA RVÉHO ČÍSLA ROKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004

ŘádkŘádkŘádkŘádkŘádkooooovvvvvá inzá inzá inzá inzá inzererererercecececece

40,- za každý započatý řádek

Plošná inzPlošná inzPlošná inzPlošná inzPlošná inzererererercecececece

35,- za cm2 plochy v plně barevné části zpravodaje

25,- za cm2 plochy ve dvoubarevné (černá, červená) části zpravodaje

Plnobarevné jsou strany 1, 4, 5, 8, dvoubarevné 2, 3, 6, 7. Inzerovat
je možno na stranách 2 až 7. Šířka plošných inzerátů může být
8,75 cm (polovina šíře strany), ale nově i 18 cm. V případě zájmu je
možné nabídnout i jiný rozměr (např. šíře 4 cm - pás na okraji
stránky).

DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721 775 600.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.

POZOR AKCE! KADEŘNICTVÍ  LENKA - pánské, dámské, dětské
v Kr. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6, 7,
zast. autobusu č. 42,41 u nádraží) nejlevnější ceny střih + fouk.
180,- Kč, trvalá, melír, barvení 370,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná
+ občerstvení. Tel.: 541 240 108, mobil: 603 809 705. Prac. doba dle
Vašeho přání.

VYMĚNÍM stat. gars. 35 m2 možné předělení na 2kk náj. 1.900+ink.
Vinohrady Palav.nám., obch.cen. za stat. gars. na Horác. nám.
Rodinné důvody, č. tel.: 544 212 520. kdykoliv domluva.

Nabízíme jednorázové i pravidelné ÚKLIDY BYTŮ, rodiných domů,
komerčních prostor, drobná údržba, péče o zahrady a bazény.
Tel.: 602 545 067, 547 236 033

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 272 738,  604 518 776.

PRONAJMU GARÁŽ na ul. Novoměstská. Tel. 549 273 822.

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel.: 541 227 559, mobil 737 405 886.

VYMĚNÍM OB 1+1 v Řečkovicích za větší (Řečkovice, Medlánky)
s doplatkem. Tel.: 736 603 260.

HLEDÁME PRONÁJEM GARÁŽE, garážového stání na ulici
Novoměstská a okolí.Tel.: 602 656 312

V PRV PRV PRV PRV PROSINCI 2003 OSLAOSINCI 2003 OSLAOSINCI 2003 OSLAOSINCI 2003 OSLAOSINCI 2003 OSLAVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Jan  HUDEC 94 let
Olga  MAUEROVÁ 92 let
Jaroslav  JAHODA 91 let
Vojtěch  JELÍNEK 91 let
Ján  WINKLER 90 let
Jan  POKORNÝ 85 let
Bohuslav  NENADAL 85 let
Milada  ZBOŘILOVÁ 85 let
Františka  PÁSKOVÁ 85 let
Věra  KOSMÁKOVÁ 80 let
Božena  FOUSOVÁ 80 let
Ludmila  KŘENKOVÁ 80 let
Vlasta  HOTOVÁ 80 let
Miroslav  BENEŠ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

KONCERKONCERKONCERKONCERKONCERTTTTT
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové

Palackého třída 70
uvádí Violoncellový recitál

JOJOJOJOJOZEFZEFZEFZEFZEFA PODHORANSKÉHOA PODHORANSKÉHOA PODHORANSKÉHOA PODHORANSKÉHOA PODHORANSKÉHO (Bratislava)

IVIVIVIVIVAN GAN GAN GAN GAN GAAAAAJJJJJANANANANAN - klavír

Středa 21. ledna 2004 v 18:30 hodin v koncertním sále školy



88888ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOU…OU…OU…OU…OU…
přpřpřpřpři PS Vlasi PS Vlasi PS Vlasi PS Vlasi PS Vlast, v klubot, v klubot, v klubot, v klubot, v klubovně na Horvně na Horvně na Horvně na Horvně na Horáckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 12 2 2 2 2 zvzvzvzvzve děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 14 le4 le4 le4 le4 let na svt na svt na svt na svt na svoooooje kluboje kluboje kluboje kluboje klubovvvvvé aké aké aké aké akce! ce! ce! ce! ce! VVVVVešešešešeškkkkkerererererý prý prý prý prý progrogrogrogrogram je oam je oam je oam je oam je ottttteeeeevřvřvřvřvřenýenýenýenýený
prprprprpro vo vo vo vo veřeřeřeřeřeeeeejnosjnosjnosjnosjnost!t!t!t!t!

8. PTO Mustangové a 10. PTO Severka, oddíly pracující při PS Vlast otevírají v roce
2004 pro děti od 7 do 14 let "Klub Za školou…" a zvou vás k jeho návštěvě. Co nabízíme?

Naše klubovna (u knihovny na Horáckém náměstí 12) bude jednou za 3 týdny
„otevřena“ klukům a holkám, kteří nejsou členy našich oddílů, a přesto by si rádi s námi
zahráli hry nebo vyzkoušeli zajímavé rukodělky. Stačí sledovat naši nabídku, vybrat si
některý z nabízených programů a přijít v určený den do klubovny. O ostatní se už
postarají naši vedoucí, lektoři jednotlivých programů.

Do prDo prDo prDo prDo prázdnin vázdnin vázdnin vázdnin vázdnin vás čás čás čás čás čekekekekekají napřají napřají napřají napřají například:íklad:íklad:íklad:íklad:

Stolní deskové hry ***** hry v tělocvičně ***** barvení triček ***** cyklistická jízda obratnosti
***** hry na hřišti - viking, petanque… ***** letní pouť s táborákem ***** a další programy…

Sledujte informace ve zpravodaji Řeč, nástěnku u klubovny, plakátky po Řečkovicích nebo naši internetovou stránku.

PRPRPRPRPRVNÍ NVNÍ NVNÍ NVNÍ NVNÍ NABÍDKA: 1ABÍDKA: 1ABÍDKA: 1ABÍDKA: 1ABÍDKA: 14. ledna 2004. ledna 2004. ledna 2004. ledna 2004. ledna 2004 - S4 - S4 - S4 - S4 - STTTTTOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOOOOOVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRYYYYY

Osadníci z Katanu, Abalone, Carcassonne, Tikal, Monopoly, Dostihy a sázky…
Otevřeno od 17 do 20 hodin v klubovně Horácké nám. 12, vstup zdarma!
Deskové hry známé i neznámé si může zahrát kdokoli, pravidla vám vysvětlíme.
Kapacita klubovny není neomezená - chcete-li si zamluvit místo, volejte nebo mailujte!

InforInforInforInforInformace:mace:mace:mace:mace:

tel.: 602 834 675, e-mail: klub@severka.cz
http://www.severka.cz/klub

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:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.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 cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 30. 1. 2004. Zdarma.

DALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFDALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

Placená inzerce Placená inzerce

SSSSSANUS - DOMÁCÍ ZDRAANUS - DOMÁCÍ ZDRAANUS - DOMÁCÍ ZDRAANUS - DOMÁCÍ ZDRAANUS - DOMÁCÍ ZDRAVVVVVOOOOOTNÍ PÉČETNÍ PÉČETNÍ PÉČETNÍ PÉČETNÍ PÉČE
ZDRAZDRAZDRAZDRAZDRAVVVVVOOOOOTNÍ PÉČE  V DOMÁCNOSTNÍ PÉČE  V DOMÁCNOSTNÍ PÉČE  V DOMÁCNOSTNÍ PÉČE  V DOMÁCNOSTNÍ PÉČE  V DOMÁCNOSTITITITITI

· péče o ležící pacienty
· převazy a ošetření ran  (pooperační rány , bércové vředy,

proleženiny)
· ošetření stomií, katetrů
· injekce,odběry krve,
· ošetřovatelská rehabilitace - kondiční a dechová cvičení-stavy po

cévních mozkových příhodách
· podávání předepsaných léků,měření krevního tlaku
· vyšetření glykémie glukometrem

Péči poskytují zdravotní sestry.

Ošetřovatelské úkony provádíme i ve
dnech pracovního klidu.

Zdravotní péče  je hrazena zdravotními
pojišťovnami.

INFORMACE VÁM POSKYTNEME NEPŘETRŽITĚ NA TELEFONU : 541 236 090, 777 725 860


