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POSILOVNA TAK HELLAS SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
Čtvrteční odpoledne 23. ledna, čas: 15.30 hod. místo:posilovna TAK Hellas Horácké nám.
Událost: slavnostní otevření nových tréninkových a cvičebních prostor. Asi tak nějak by bylo možno v telegrafické zkratce postihnout to, co se
stalo krásným završením mnohaměsíčního úsilí pracovníků a nadšenců sportu u nás v Řečkovicích.
Za přítomnosti představitelů Rady města Brna, Magistrátu města Brna, městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Českého svazu tělesné výchovy, vedení ZŠ na Horáckém náměstí a dalších hostů předal oficiálně do provozu sportovcům i široké veřejnosti za domovský sportovní klub Hellas
nové prostory pan František Nečas. Vybudovat toto vskutku reprezentační dílo se podařilo jen díky sdružení finančních prostředků Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (3,5 mil.), města Brna (0,75 mil.) a MČ Řečkovice a Mokrá Hora (50 tis.). Ukázalo se, že tento, dnes ve světě běžný
a preferovaný způsob financování veřejně prospěšných investičních akcí, nachází pomalu pochopení i u nás.
Nad stávajícími přízemními prostorami původní posilovny vznikl větší sál s potřebným hygienickým a sociálním zázemím. Zde pod vedením
trenéra a správce objektu v jedné osobě pana M. Žáčka předvedli po skončení oficiální části zahájení chlapci a dívky 6.–9. sportovních tříd ZŠ ukázky výcviku a zápasnické přípravy.
Jestliže často slýcháme povzdechy nad nízkou pohybovou úrovní a tělesnou zdatností naší mládeže, zde jsme mohli vidět druhý extrém. Průprava
pro utkání na zápasnických žíněnkách vyžaduje od adeptů tohoto sportu mimořádné úsilí a notnou dávku odvahy riskovat občas modřiny či zranění.
U kluků je považováno toto riziko za přirozenou součást jejich naturelu. O to větší obdiv si zasloužily přítomné dívky, které to s emancipací myslí
smrtelně vážně už od školních let. Inu, dnešní doba si žádá drsňáky a na pohlaví až tak nehledí.
Nová posilovna však nemá sloužit jen k výchově nových Frištenských, to by bylo asi málo. Podlaha krytá zápasnickou žíněnkou může stejně dobře
posloužit i vyznavačům jógy, kalanetiky, aerobiku, případně dalších podobných sportů či relaxačních aktivit. Půjde jen o to, nezaváhat, přijít a dojednat si pravidelný či jednorázový pronájem prostor.
Za zvláště chvályhodný je možno označit záměr pracovníků Hellasu zavést ještě v průběhu tohoto roku zvláštní posilovací cvičení pro příslušníky
střední generace, kteří v důsledku jednostranné pracovní činnosti trpí chronickým ochabnutím zádového svalstva. Ubude tak problémů s ploténkami,
bloky páteře a dalšími nepříjemnostmi, které sami bez odborného vedení jen velmi nesnadno překonáváme.
A po vyčerpávajícím cvičení jistě přijde vhod i příjemné posezení s občerstvením v přilehlých restauračních prostorách klubu.
Pokud vše půjde tak dobře jako dosud, na jaře budou upraveny i venkovní prostory k dalším sportovním aktivitám, které jinak nelze v nové
posilovně provozovat.
Děkujeme všem, kdo se na úspěšném dokončení přístavby posilovny jakkoli podíleli a přejeme do dalších let všem členům TAK Hellas i nám,
obyvatelům této městské části a budoucím uživatelům posilovny, hodně podobných úspěchů, jako byl tento.
I. K.

Sportovní centrum má dnes novou tvář.

Snímek z ukázkového cvičení mladých sportovců.

ZPRÁVA Z 3. SCHŮZE RMČ
A Z III. ZASEDÁNÍ ZMČ
3. schůze RMČ se konala 15. 1. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–prosinec
2002,
– doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu na rok 2003,
– neschválila poskytnutí příspěvku fotbalovému oddílu SK Řečkovice
na uspořádání halového turnaje v kopané ve dnech 25. 1. a 8. 2.,
– doporučila ZMČ schválit výsledek hospodaření bytového hospodářství za rok 2002,
– doporučila ZMČ schválit rozpočet bytového hospodářství na rok 2003,
– doporučila ZMČ navrhnout vynětí bytových domů Žitná 7, 9 a 11 ze
seznamu domů, určených k prodeji (důvod spočívá v záměru vybudovat za příhodných podmínek na uvedených objektech bytové nástavby),
– projednala další bytové záležitosti,
– projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy nemovitostí,
– stanovila jako nejvhodnější nabídku na komplexní údržbu komunikací v městské části nabídku uchazeče A. S. A. Služby Žabovřesky,
s. r. o., Korejská 4, Brno, (jedná se o letní i zimní údržbu, zakázka je
zadávána formou obchodní veřejné soutěže),
– schválila následující termíny sňatků na rok 2003: 14. 2., 1. 3., 14. 3., 5.
4., 11. 4., 10. 5., 30. 5., 7. 6., 4. 7., 22. 8., 5. 9., 27. 9., 4. 10., 24. 10., 1.
11., 21. 11., 19. 12.,
– schválila zakoupení daru do výše 3 000 Kč do tomboly společenského plesu, pořádaného dne 15. 2. 2003,
– projednala zápisy z jednání komisí.
III. zasedání ZMČ se konalo 30. 1. Zastupitelstvo:
– vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno a Policie ČR o bezpečnostní situaci v městské části za uplynulý rok,
– schválilo rozpočet městské části na rok 2003,
– požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas použít část prostředků
tvořených odpisy bytových domů na nezbytné opravy školských objektů (jedná se o částku 2 240 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu teplé
vody v ZŠ Novoměstská 21 – systém je v havarijním stavu, na odvedení dešťových vod z ploch při MŠ Tumaňanova 59 – dochází k zamokání objektu, na rekonstrukci narušeného vstupního přístřešku do MŠ
Tumaňanova 59),
– vzalo na vědomí výsledek hospodaření bytového hospodářství za rok
2002,
– schválilo rozpočet bytového hospodářství na rok 2003,
– doporučilo městu Brnu vyjmout ze seznamu bytových domů určených
k prodeji objekty Žitná 7, 9 a 11 (důvod je uveden ve zprávě o usneseních RMČ), již dříve nebyly doporučeny k prodeji bytové domy Palackého nám. 9 (dům tvoří nedílnou součást areálu radnice a tzv. bývalého pivovaru), Terezy Novákové 92 (může dojít ke kolizi s případným
budoucím vedením tramvajové trati), Novoměstská 7–19 a Novoměstská 23–41 (u obou bloků prodej vylučují podmínky poskytnuté státní dotace na výstavbu bytových nástaveb),
– projednalo majetkové záležitosti - žádosti o prodej pozemků,
– vzalo na vědomí zprávy ze zasedání finančního výboru, kontrolního
výboru a výboru pro národnostní menšiny.
L. F.

ROZPOČET NA ROK 2003
Příjmy (v tis. Kč):
§

Položka

1019
3111
3613
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6399
6310
0000

1122
1341
1343
1344
1345
1347
1351
1361
2131
2111
2132
2111
2133
2210
2310
2321
2324
2329
2141
4131

Návrh
rozpočtu

Text
Daň z příjmů za obce
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostran.
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytování
Poplatek za VP – hrací přístroje
Výtěžek z hracích přístrojů
Právní poplatky
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu místností
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté sankční platby
Příjmy z prodeje neinvest. majetku
Přijaté neinvestiční dary
Náklady řízení
Ostatní příjmy
Příjmy z úroků
Ostatní nezdanitelné příjmy

3 744
410
300
10
20
750
450
1 000
650
800
1 880
201
10
150
10
50
50
1 400
250
15 136

Vlastní příjmy celkem:

27 271

0000
0000

15 650
28 125

4112
4121

Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční dotace od obcí

Dotace celkem:

43 775

PŘÍJMY CELKEM:

71 046

Výdaje (v tis. Kč):
Návrh rozpočtu

Oddíl

Text

22
23
31
33
34
36
37
41, 43
52, 55
6112
6171
81

Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby
Ochrana životního prostředí
Sociální věci
Bezpečnost
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Financování

VÝDAJE CELKEM:

2 840
2 280
10 584
706
150
21 346
10 600
13 826
127
2 110
17 428
–10 951
71 046

Rozpočet na rok 2003 byl schválen na III. zasedání ZMČ dne 30. 1. 2003.
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INFORMACE ÚMČ

O LIKVIDACI „ČERNÉ SKLÁDKY“
V DUHOVÝCH POLÍCH SE DÁLE JEDNÁ

PREZENTACE HASEBNÍHO PROSTŘEDKU
V LACHEMĚ

V loňském roce jsme na stránkách Řeči informovali občany o nadějném vývoji jednání, týkajících se odstranění nelegální skládky odpadu,
která znepříjemňuje život obyvatelům Duhových Polí. Část pozemků
firmy STROMI v této lokalitě přešla do vlastnictví města Brna a část novému soukromému vlastníkovi. Oba tito vlastníci jsou ochotni se na
odstranění závadného stavu podílet. Jednání s vlastníkem další z dotčených parcel, na které se významný díl skládky nachází, však dosud
k uspokojivému závěru nevedla.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

Dne 27. 2. 2003 v době od 8.30 do 10 hod. proběhne ve zdejším
areálu Lachemy prezentace nového druhu hasebního prostředku.
Součástí prezentace bude i praktická ukázka hašení ohně, proto lze
v uvedenou dobu v prostorách Lachemy očekávat plameny a kouř. Nepůjde však, jak již bylo naznačeno, o nehodu, nýbrž o cvičnou akci.
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2003
Jaká je výše poplatku?
Rozhodnutím Zastupitelstva města Brna byl poplatek pro rok 2003
stanoven na 500 Kč na osobu.
Kdo je správcem poplatku?
Správcem místního poplatku je pro všechny osoby trvale bydlící
v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.
Kdo je povinen poplatek uhradit?
Poplatek hradí všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Brna. Výjimku tvoří osoby mající trvalý pobyt na sídle ohlašovny nebo na zvláštní matrice (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2). Oproti
loňskému roku odpadá občanům platba „za rekreační objekty“.
Jaký je termín pro uhrazení poplatku?
Poplatek je nutno uhradit do 31. 5. 2003.
Jak postupovat při platbě v hotovosti?
Je třeba využít pokladen v místě pracoviště správce poplatku, ve
výškové budově A, na ulici Šumavská 33 (tramvaje č. 3, 11– zastávka
Tábor, tramvaje 12, 13 – zastávka Klusáčkova nebo trolejbusy č. 134,
136). Při platbě v hotovosti stačí znát data narození, jména a adresy osob,
za které platíte.
Pokladní hodiny na Šumavské 33 v době od ledna do května:
PO 8.00–12.00 13.00–17.00
ČT 8.00–12.00 13.00–14.00
ÚT 8.00–12.00 13.00–14.30
PÁ 8.00–12.00
ST 8.00–12.00 13.00–17.00
Jak postupovat při platbě bezhotovostním převodem?
Při platbě bezhotovostním převodem na účet č. 156304/5400 uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka. Pokud budete vystupovat jako společný zástupce za více poplatníků, nezapomeňte oznámit jména, data narození a adresy těchto osob. Pro tato oznámení je
možno použít formulářů, dostupných na ÚMČ, na pracovišti správce poplatku a na hlavních informacích MMB, Malinovského náměstí 3, nebo
v elektronické podobě na stránce MMB www.brno.cz/odpady. Adresa je
nepovinný údaj, ale usnadní a upřesní vyhledávání a přiřazení platby.
Jak postupovat při platbě poštovní poukázkou?
Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka. Platíte-li jako společný zástupce i za další poplatníky, je nutné oznámit správci daně jména, data narození a jako nepovinný údaj adresy dalších poplatníků. Formuláře oznámení společného zástupce spolu se složenkami najdete na
ÚMČ, na pracovišti správce poplatku a na hlavních informacích MMB,
Malinovského náměstí 3. V letošním roce nebudou složenky distribuovány do poštovních schránek. Při platbě poštovní poukázkou dbejte na
správnost a čitelnost vyplňovaných údajů. Adresa pro zaslání oznámení je: OŽP MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno
Jak se řeší situace při změně trvalého pobytu?
Pokud se osoba přistěhuje do Brna, je povinna uhradit poměrnou
částku, která se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem
měsíců, kdy tu má trvalý pobyt. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé
koruny nahoru. V opačném případě, když se osoba odstěhuje z Brna,
musí uhradit jen poměrnou část a má nárok na vrácení poměrné částky.
Kdy je třeba uhradit poplatek v případě narození dítěte?
Při narození dítěte jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni uhradit
poměrnou část poplatku nejpozději do konce měsíce, který následuje
po měsíci, v němž se dítě narodilo.
Je možné ze sociálních důvodů kompenzovat občanům uhrazený
poplatek?
Občané, kteří jsou sociálně potřební, nezaměstnaní, nebo rodiny
s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor
se žádostí o jednorázovou dávku. Po předložení dokladu o zaplacení
místního poplatku může být tato dávka navýšena, není však nároková.
Kde získat další informace?
Volejte správci poplatku na tato telefonní čísla: 549 133 511–512,

549 133 212, 549 133 320–321, 549 133 089–090, 549 133 263,
549 133 301–303, 549 133 210–211. Vstříc občanům bude vycházet
rovněž OŽP ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
S využitím podkladů z OŽP MMB připravil Ing. Jan Klement

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V letošním roce se opět uskuteční svoz nebezpečných složek komunálního odpadu prostřednictvím sběrného vozidla firmy ECOTECHNIEK
CZ, spol. s r.o. Tato služba je zdarma pro občany, nikoliv však pro podnikatele produkující firemní odpad.
Ve dnech 26. 3., 13. 5., 17. 7., 18. 9. a 13. 11. proběhne mobilní sběr
na následujících zastávkách a v daném čase:
16.25–16.40
Brigádnická – u samoobsluhy
16.50–17.05
Brigádnická – u telefonní budky
17.15–17.30
roh ulic Cupákovy a Jandáskovy
17.40–17.55
Palackého nám. – u prodejny textilu
18.05–18.20
Kárníkova – u kontejnerů
18.30–18.45
Terezy Novákové – za objektem MANEO
18.55–19.10
křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
19.20–19.35
Žitná – parkoviště za Trendem
Sbírají se následující odpady
Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé
štětce – vývojky, ustalovače, barviva, bělidla – oleje a maziva – akumulátorové baterie a suché články – ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy
– obaly se zbytky nebezpečných látek – léky – zářivky a úsporné žárovky – postřiky – tužidla – teploměry – kosmetika (odlakovače, přelivy,
laky atd) – tonery – brzdové destičky a spojkové kotouče – obaly od
sprejů.
Kontakt: ECOTECHNIEK CZ, tel. 544 425 011, 544 425 033, e–mail:
mala@ecotechniek.cz
Ing. Jan Klement, oddělení životního prostředí

DUHOVÁ POLE ZNOVU OŽÍVAJÍ
Odpovídáme na dotaz naší čtenářky, paní doktorky Pavlíkové, která nás požádala o informaci týkající se pokračující výstavby na Duhových Polích. Jsme rádi, že po dlouhé odmlce, kdy stavební ruch v této
lokalitě utichl, můžeme přinést dobré zprávy.
Jak všichni víme, původní investor své velkolepé plány zdaleka neuskutečnil. Výstavba na Duhových Polích od roku 1998 stagnovala
a některé domy se podařilo dokončit jen díky společným silám a finančním prostředkům vlastníků bytových jednotek a rodinných domů.
V loňském roce bylo poměrně slabou náplastí na bezútěšný stav celé
lokality dokončení jednoho bytového domu při ulici Duhové firmou MBDesign s.r.o., která je částečným vlastníkem pozemků a bytových domů
v tzv. II. etapě Duhových Polí. Od poloviny loňského roku je novým vlastníkem šesti rozestavěných bytových domů I.etapy firma REKO, a.s., která je odkoupila od správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy STROMI BRNO, a.s.. Firma REKO vlastní kromě těchto nedostavěných bytových
domů včetně pozemků pod nimi i pozemky vnitrobloků I. etapy. Na základě oddělovacího geometrického plánu však byly z těchto pozemků I.
etapy Duhových Polí vyčleněny ty, které jsou určené pro stavbu chodníků a komunikací. Tyto pozemky od správce konkurzní podstaty koupilo
Statutární město Brno, které počítá s dokončením komunikací a chodníků I. etapy na své náklady v letošním roce. Firma REKO, a.s. začala na
sklonku loňského roku s dostavbou bytových domů v jejich vlastnictví.
Zástupci firmy nám sdělili, že plánovaný termín dokončení bytových
domů je do 30.6.2003. V rámci stavby došlo ze strany investora k oplocení staveniště, což je věc bezesporu vítaná. Veřejně přístupné, nezabezpečené staveniště skýtá totiž možnosti nejen zvědavcům, ale i zlodějům, kteří se nerozpakují nezajištěné stavby doslova rozebírat.
Oplocením investor zamezuje nekontrolovanému přístupu na staveniště, zajišťuje bezpečnost, ochranu zdraví a životů osob. Pokud zmiňovaný nový vlastník I. etapy dostojí svým slibům, vznikne v letošním roce
v lokalitě Duhových Polí přibližně 40 nových bytových jednotek.
Jana Červinková, stavební úřad

ŽIVOT V SOUSEDSTVÍ HALD

MOST PŘES ULICI HAPALOVA

Před časem se u královopolského nádraží usídlila firma STAPO, zabývající se recyklací stavebního odpadu. Od té doby jsou lidé,
obývající blízké bytové domy, pravidelně vystavováni velmi nepříjemným jevům, jež činnost spojenou s úpravou nejrůznějších vysloužilých
druhů stavebních hmot doprovázejí. Jedná se zejména o hluk, prach
i otřesy, které se odtud spolehlivě šíří do okolí, též výhled na převysoké
haldy suti stěží může potěšit.
Veškeré dosavadní úsilí zástupců zdejší městské části o ukončení
zmiňovaného druhu podnikání v dané oblasti zůstalo nevyslyšeno.
A nyní se situace – bohužel – ještě zhoršila. Krajský úřad Jihomoravského kraje totiž udělil společnosti STAPO souhlas k její činnosti, platný až
do 31. 8. 2012, přestože o negativních jevech, doprovázejících úpravu
stavebních odpadů, byl bezesporu informován. Avšak úředníci nemohou – jsou-li splněny veškeré náležitosti, předepsané právními dokumenty – nevydat příslušné povolení či oprávnění. Městská část nebyla
o vedeném řízení a o jeho výsledku informována, neboť dle názoru dotyčného krajského úřadu nepatří mezi účastníky takového procesu. Stejně dopadla i městská část Brno-Královo Pole.
Avšak mnohem podstatnější roli v celé záležitosti hraje postoj Českých drah, jimž náleží pozemek, na němž firma STAPO rozložila své zařízení. Zástupci uvedené společnosti odmítají ukončit nájemní smlouvu se svým nynějším partnerem a poohlédnout se po jiném. Vždyť
veškeré negativní důsledky, provázející dopravu i úpravu suti, nejsou
dle jejich názoru zdaleka tak závažné, aby bylo nutno se jimi zabývat,
a vybrané nájemné je vítaným příspěvkem do pokladny.
Městská část tak nadále zůstává odsouzena do role bezmocného
a obtížného pozorovatele, nedisponujíc žádným nástrojem, jenž by
umožňoval stávající nemilou situaci zvrátit.
PaedDr. Ladislav Filipi, starosta MČ

Možná jste si už povšimli, že podpory pod mostem nad ulicí Hapalova jsou demontovány a odváženy pryč. Po ročním odborném tápání se
zdá, že Ředitelství silnic a dálnic zaujalo k opravě mostu konečné stanovisko. Podle informací, které nám byly prozatím ústně sděleny pracovnicí ŘSD, by počátkem jara TOHOTO roku měla být zahájena oprava jedné mostovky. Provoz bude sveden do dvou pruhů druhé mostovky, na
opravované části bude odstraněna živičná vrstva vozovky a budou odebrány vzorky betonu z vrchní části mostní konstrukce. Po ověření stavu
této části konstrukce bude přistoupeno k sanaci železobetonových konstrukcí mostu, opravě dilatací, k provedení nové izolace a živičných vrstev vozovky. Stejný proces by měl proběhnout v následujícím roce na
druhé části mostu.
Kromě dopravních omezení lze předpokládat i přesun sběrného
střediska odpadů. O všech změnách se budeme snažit informovat v dostatečném předstihu, bude-li nám k tomu dána šance ze strany ŘSD
a prováděcí firmy.
O. P.

PŘEHLED LOKALIT OBECNÍCH
ZAHRÁDEK
V Řeči číslo 4 z loňského roku jsme informovali občany o možnosti
získat k pronajmutí obecní zahrádku. Naplnění této možnosti je dáno
především tím, že některý z občanů-nájemců již nemá zájem zahrádkařit na obecní zahrádce a samozřejmě dalšími důvody, které vypovězením zruší stávající smluvní vztah. Tak bylo v roce 2002 několik zahrádek níže uvedených lokalit nabídnuto občanům-žadatelům o zahrádky.
Předmětem našeho příspěvku však je především zajistit Vaši informovanost o lokalitách, kde se naše obecní zahrádky nacházejí a tím prvotně zodpovědět základní otázku pro budoucí zájem.
1. Lokalita Cihelna: V současné době je parcela využívána pro
33 zahrádek. Její umístění je mezi ulicemi Podpěrova, Ječná a Sibiřská.
2. Lokalita Jezerůvky: Nachází se naproti sportovní haly na ulici
Žilkova a ze severní strany je omezena hranicí k.ú. Ivanovice. Je na ní
18 zahrádek.
3. Lokalita Podhájí: Přístup k těmto zahrádkám je komunikací
vedoucí od Delvity a pod železniční tratí doprava. U této cesty směrem
k Zamilovanému hájku je uvedená lokalita, na které je 12 zahrádek.
4. Lokalita Špice: Je vytížena 6 zahrádkami. Dispozičně je v lokalitě před kopcem Zápaď, přístupna je z komunikace, která je rovnoběžná s ulicí K Západi.
5. Lokalita Úlehle: Je viditelná při jízdě po „exprestrase“ do Brna
před sjezdem na ulici Hapalovu mezi silnicí a garážemi u ulice Kárníkova. Je zde 10 zahrádek.
6. Lokalita Vodojem: Na této lokalitě je umístěno 16 zahrádek. Navazuje na plochu objektu vodojemu a pokračuje směrem ke hřbitovu.
Pro úplnou představu jsou k dispozici grafické podklady, kde popsané lokality jsou přehledněji definovány a budou zájemcům na požádání předloženy paní Vrbkovou. K této době jsou uvedené lokality téměř celé obsazeny - volné jsou 3 zahrádky v Cihelně.
Veškeré dotazy týkající se výše uvedených lokalit, ale i další otázky
k obecním zahrádkám Vám rádi zodpovíme na odboru správy majetku.
Za odbor správy majetku, Ing. Libor Stloukal

UVOLNĚNÍ BYTU PO NEPLATIČI
Závěrem loňského roku došlo v naší městské části k uvolnění bytu
obývaného dlouhodobým neplatičem nájemného. V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují získat do nájmu byt za
předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme
následující údaje o bytu:
Novoměstská 15, byt č. 8, 3. nadzemní podlaží, velikost 1+1,
celková plocha 34,9 m2
– výše dluhu (samotný dluh)
141 408,50 Kč
– poplatek z prodlení ke 31. 1. 2003
240 327,– Kč
Termín pro podání žádosti do 10. 3. 2003.
K zařazení mezi zájemce o nájem tohoto bytu je nutná nabídka uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení, bude při hodnocení žádostí
bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři,
který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dluhu dojde k
postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Mgr. Miroslav Reich, právník bytového odboru

LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Počínaje dnem 1. 12. 2002 zajišťuje nepřetržitou
lékárenskou pohotovostní službu
LÉKÁRNA NA KOBLIŽNÉ, Kobližná 7, Brno.
Tel.: 542 212 110, 542 216 388. RNDr. Jiří Richter

DALŠÍ INFORMACE
TJ JUDO BUDO BRNO
ROZŠIŘUJE TRÉNINKOVÉ HODINY
Od února 2003 budou tréninky v pondělí od 19 do 20 hodin a ve středu
od 17 do 18.30 hodin. Místem tréninku je ZUŠ Universum v Řečkovicích
na Kořenského ulici. Všichni zájemci z řad dětí a mládeže, kteří mají
zájem o judo a sebeobranu, jsou vítáni.
Kontakt: Jiří Hirsch, mobil: 608 633 434, tel. 541 225 934.

NADĚJE,
občanské sdružení
Domov pro přechodné pobyty seniorů s denním
stacionářem Brno-Řečkovice, Hapalova 20,
tel. 549 274 340,
pro Vás na měsíc prosinec připravil
následující program:

Pondělí:
14.00 hod. Odpolední klub + posezení při kávě a čaji
Úterý:
od 8.00 hod. Masáže pí Herbergová, objednávky na tel. 545 544 961,
mobil 607 787 161 nebo přímo v domově
13.00 hod. Trénink paměti Mgr. Jonášová
13.00 hod. Cvičení jógy pí Herbergová
Čtvrtek:
14.00 hod. Kondiční cvičení pro seniory
15.00 hod. Odpolední klub + posezení při kávě a čaji
PŘEDNÁŠKY:
Čt 6. 2. 14.30 hod. Život včel
Čt 20. 2. 14.30 hod. Léčba pomocí včel

PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. 12. 2002 se uskutečnilo jedno z mnoha krásných setkání.
Děti z MŠ Kárníkova přišly pohladit srdíčka a rozveselit dušičky klientů našeho domova Naděje Hapalova 20. Jejich vánoční vystoupení
s biblickou tématikou bylo skutečně překrásné. Děti dokázaly vytvořit
kouzelnou atmosféru. Tímto mockrát děkujeme celému kolektivu MŠ
Kárníkova a dětem za prožití pěkné chvilky.
Další poděkování patří paní učitelce Kučerové, panu učiteli Houfovi
a dětem z DDM Ječná, kteří připravili pro obyvatele našeho domova
pásmo krásných melodií a tím přispěli k překrásné vánoční pohodě.
Všichni jsme ocenili trpělivost a píli, potřebnou k nacvičení všech skladeb, které se všem moc líbily.
Přejeme všem hodně úspěchů a těšíme se na další setkání jak s dětmi
z MŠ Kárníkova, tak s dětmi z DDM Ječná.
Zdena Nečasová, vedoucí stacionáře

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice a 10. středisko Mafekimg
Vás zvou na 1. ročník mezinárodního dálkového pochodu IVV

ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY,
který se koná v sobotu dne 22. 2. 2003
Startujeme v Řečkovicích z prostor starého pivovaru (za kostelem)
Pěší trasy: 6–10.30 hod. 6, 11, 21, 34, 49 a 58 km
Startovné: děti do 15 let 10 Kč
ostatní
15–30 Kč
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na propozice, popis tras, drobné občerstvení, diplom a provozní náklady.
Trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy severně od Řečkovic, Brněnským masivem, Adamovskou vrchovinou až k Boskovické brázdě
(Černá Hora) a zpět Řečkovicko-Kuřimským prolomem.
Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných pořádáme soutěž TOULAVÝ NÁPRSTEK se získáním figuríny za účast na 3 pochodech libovolných tras.
Na pochodu lze též získat mnoho zajímavých razítek.
Při účasti na pochodu lze plnit podmínky tématických turistických
odznaků STUDÁNKY BRNĚNSKA a POMNÍČKY BRNĚNSKA ve žluté,zelené modré, červené, fialové a oranžové verzi. KOSTELY BRNĚNSKA ve žluté a zelené verzi. Každý záznamník 35 Kč.
Přesnější informace o pochodu a dalších aktivitách podá Ing. Jaroslav Černý, předseda odboru KČT a vůdce 10. střediska, adresa: M. Hübnerové 26, 621 00 Brno, telefon 549 275 763, mobil 608 875 157.
Těšíme se na Vaši účast.

KULTURA
MIXTUMCOMPOSITUM
S technikou protis se návštěvníci Galerie na radnici seznámili poprvé v lednu roku 2001, kdy se představily dvě brněnské výtvarnice –
Eva Hudcová a Hana Langová-Vepřeková. O rok později u nás vystavovaly další dvě autorky vynikající v této technice, sestry Eva Krejčová
a Jana Zlámalová. V pořadí již třetí výstava na stejné téma byla dosud
nejrozsáhlejší výstavou, představující dlouhou řadu vesměs brněnských
výtvarnic, se kterými jsme dosud neměli příležitost k setkání. Protože
jsme vývoj této pozoruhodné techniky podrobněji popsali již u příležitosti první výstavy, můžeme snad jen krátce poznamenat, že art protis
vznikal na půdě Výzkumného ústavu vlnařského v Brně a koncem minulého století zde získal řadu příznivců. Tento druh tapiserie se vytváří
pomocí mykaných, nepředených vláken tak, že se klade rouno na podkladovou tkaninu a po nakladení vlněných vláken na základní tkaninu
prochází materiál speciálním textilním strojem, který vlákna upevňuje
na místo. Art protis má tedy mnohem rozsáhlejší možnosti než klasická
tapiserie, která pouze reprodukuje předlohu. Jak rozsáhlé tyto možnosti mohou být, nám nejlépe ukázala právě poslední výstava, na které
každá z autorek oslovila velmi osobitým způsobem a předvedla k jakým
výsledkům je možné dospět. Sdružení Mixtum compositum vzniklo
v březnu 1995 jako 61. člen Unie výtvarných umělců. Někteří jeho členové se zúčastnili sympozia netkaného textilu Art protis Brno 93 a sympozia Kdyně 94,99 v technice aradekor. Obě sympozia se konala
s mezinárodní účastí. Významná byla také účast na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkovy Hukvaldy 1995 a 1996. K dalším společným
akcím náleží výstavy na zámku ve Vlašimi, v Muzeu v Uherském Hradišti, v Přerově, Znojmě, v Českých Budějovicích atd.
Protože s většinou výtvarnic se v Galerii na radnici setkáváme poprvé, připomeňme si některé základní údaje a nahlédněme do jejich
bohaté výtvarné minulosti:
Alice Estefányi
– studium na Průmyslové škole textilní, výtvarné oddělení (1977–1981)
– věnuje se autorské textilní tvorbě a netkané tapiserii
– realizace interiérů v architektuře
– výstavy: Praha, Brno, Pardubice, Ostrava, Hukvaldy

– zahraniční výstavy: Graz, Vídeň, Lyon, Rennes, Paříž, Curych, Hannover,
Jarmila Petrová
– studium na Průmyslové škole textilní, výtvarné zpracování textilií
(1959–1963)
– autorská tvorba, netkaná tapiserie a malba
– výstavy: Praha, Brno, Bratislava, Zlín,Přerov, Vlašim, Uherské Hradiště, Olomouc
– zahraniční výstavy: Polsko, Rakousko, Švýcarsko
Eva Hudcová
– studium na Průmyslové škole textilní, výtvarné oddělení (1958–1962)
– autorská textilní tvorba, kresba, malířská tvorba
– výstavy: Praha, Pardubice,Opava, Přerov, Prostějov, České Budějovice
– zahraniční výstavy: Polsko, Rakousko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Anglie, Francie, Německo, Kuba, Egypt, Kuvajt, Austrálie, Slovinsko
Mgr. Ilda Pitrová
– studium na Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě /1955-1959/
– Akademie múzických umění – divadelní fakulta Praha /1959-1963/
– netkaná tapiserie art protis, aradekor, artaig, pedagogická činnost,
v oblasti scénografie soustavně spolupracuje s profesionálními divadly jako kostýmní výtvarnice
– výstavy: Praha, Brno, Plzeň, Bratislava,Karlovy Vary
zahraniční výstavy: Polsko, Rakousko, Francie, Německo, Spojené arabské emiráty, Anglie, Dánsko, Finsko, Dánsko, Japonsko
Jiřina Hartingerová, akademická malířka
– studium na Střední umělecko průmyslové škole v Brně (prof. Brukner, 1956–1960)
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová
– malba, grafika, ilustrace, tvorba textilních tapisérií a monumentální
výzdoba interiérů různých organizací a institucí ve spolupráci
s akademickými architekty
– výstavy: Valašské Meziříčí,Brno, Havířov, Nové Město na Moravě, Zlín,
Přerov, Velké Karlovice,České Budějovice
– zahraniční výstavy: Polsko, Rakousko, Francie, Řecko,Dánsko,Finsko,
Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kanada, USA, Japonsko
Anen Žertová, akademická malířka
– studium na Vyšší pedagogické škole v Brně /1957-1958/
– Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně
– autorská textilní tvorba, gobelíny, netkaná tapiserie art protis, malba,
realizace tapisérií v architektuře
– výstavy: Olomouc, Frýdek – Místek, Uherské Hradiště, Ostrava, Šumperk, Jindřichův Hradec, Praha, České Budějovice
– zahraniční výstavy: Německo, Francie, Itálie, Rusko, Japonsko, Kanada,Kuvajt,Anglie,Španělsko,Maďarsko
Dagmar Sochorová
– studium na Průmyslové škole textilní v Brně, výtvarné oddělení
(1968–1972)
– autorská textilní tvorba, technika netkané tapiserie, spolupráce
s architekty na řešení interiérů
– výstavy: Praha, Brno, Bratislava,
– zahraniční výstavy: Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Anglie, Austrálie, Řecko, Švýcarsko
Marie Škochová
– VŠ UMPRUM v Praze
– autorská textilní tvorba, tkaná i netkaná tapiserie, akvarely, oleje,
– výstavy: Staré Hrady, Kdyně, Praha, Brno, Bratislava
– zahraniční výstavy: USA (New York, Chicago, Atlanta, Francie, Anglie,
Rakousko, Německo, Dánsko)
Marie Mertová
– studium na Střední průmyslové škole textilní – výtvarné oddělení
– tvorba tapiserie,art protis
– výstavy u nás i v zahraničí
Vystavované práce představují tvorbu figurativní (Anen Žertová –
Pohádka) i tvorbu abstraktní, kde převládají geometrické tvary, syté,
výrazné a výjimečné barvy (I. Pitrová, A. Estefanyi, D. Sochorová). Právě takové práce si nejlépe umíme představit v rozlehlých moderních
interiérech a není tedy divu, že řada výtvarnic spolupracuje s architekty

při výzdobě prostor nejrůznějších institucí. Ačkoliv tato výstava byla
v pořadí již třetí prezentací netkané tapiserie v prostorách naší galerie
v posledních dvou letech, nezbývá než konstatovat, že členové sdružení
Mixtum compositum mají svým obdivovatelům stále co říci.
I. Kolaříková

FRAGMENTY SERGEJE KULINY
Sergej Kulina se objevil na moravské výtvarné scéně přibližně před
deseti lety a svým osobitým projevem zaujal širokou veřejnost. Jeho
obrazy, řazené autorem samým mezi současný symbolizmus, vynikají
vedle myšlenkové hloubky dokonalou technikou zpracování, vlastní historickým výtvarným slohům, kombinovanou s technikou koláží, případně dalšími současnými výtvarnými postupy. Jemné, až k antické dokonalosti přivedené ztvárnění oduševnělé lidské tváře, pestrost gotické
religiózní malby s prvky východní ikonografie, tlumené pastelové tóny
malby charakteristické pro renesanční portrétní tvorbu a malbu obecně, barokní šerosvit, to všechno je možno nalézt v současné Kulinově
malířské tvorbě.

Jednotlivé obrazy vycházející z umělcova ateliéru však svojí kompozicí nejsou celistvými díly, jsou jen malými, drobnými fragmenty jednoho velkého, nekonečného obrazu, jenž se odvíjí, vytváří, seskupuje
a přeskupuje ve svých jednotlivostech v malířově vnitřním pohledu na
svět. Každý detail, každý prvek má na plátně svůj význam, je symbolem, je součástí rozhovoru umělce s divákem.
Obrazy Sergeje Kuliny nacházejí v posledních letech nebývalé množství obdivovatelů a není se tedy co divit, že stále častěji jsou zastoupeny

v prestižních soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Prodejní výstava s názvem Fragmenty bude zahájena v naší galerii v pátek 21. února
v 17 hodin a potrvá do neděle 2. března 2003. Otevřena bude jako obvykle v pracovních dnech od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12
a od 14 do 17 hodin. Na vernisáži vystoupí klavíristka A. Holubkovová
a zazpívá Dr. Machačová.
Příznivce výtvarného umění k návštěvě výstavy zve Komise kultury a informací.
I. K.

V BŘEZNU S KAŽDOU TROŠKOU
DO „MLÝNA“
„S každou troškou do Mlýna“ je název výstavy soch a plastik z ateliéru našich akademických sochařů Miloše a Patrika Vlčkových. Tato výstava se uskuteční mimo rámec výstavního kalendáře v naší Galerii na
radnici, v její menší síni a to od 16. do 30. března 2003. Z důvodu mimořádnosti je i začátek vernisáže stanoven na 18. hodinu. Na vernisáži vystoupí v hudební a literární části programu členové sdružení Re. Chybět
nebude ani oblíbené autorské čtení veršů, takže milovníci moderního
a nonkonformního umění se již nyní mají na co těšit.
I. K.

Smutným paradoxem dějin je, že se tak stalo až ve svobodných poměrech po převratu roku 1989. Náš národ by už konečně měl zvednout hlavu a být hrdý na svou tisíciletou historii. Dějiny české státnosti se píší už bezmála 1 200 let a v tomto kontextu byla existence
Československa jen drobnou epizodou. Nakonec nebyl to náš národ,
kdo existenci Československa z národnostních i politických důvodů
odmítal a neustále zpochybňoval její smysl. Tzv. zánik Československa tedy není a ani na konci roku 1992 nebyl důvodem k sentimentálnímu fňukání a neustálým nostalgickým nářkům, že jeho rozdělení bylo tragickou historickou chybou. Budoucí učebnice
dějepisu budou zajisté datum vzniku samostatné ČR 1. ledna 1993
klást po bok významných výročí 28. října 1918 či 17. listopadu 1989
a rozhodně je nebudou označovat jako výročí pro náš národ a stát
tragické.
Jan Jandl, člen komise kultury a informací RMČ

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
LEDEN 2003

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

V měsíci lednu 2003 oslavili významné životní jubileum tito
naši spoluobčané:

ŘEČKOVICE PŘEHLEDNĚJŠÍ
Je chvályhodné, že se řečkovická radnice rozhodla zlepšit orientaci mimořeckovických občanů v naší čtvrti. Směrovky s názvy ulic
nechala vyrobit jednoduché, přehledné a estetické. Na některé z nich
se však vloudila chybička – a to zrovna pravopisná. Ulice Bratří Křičků se již od poslední pravopisné reformy v roce 1993 píše s velkým B.
Chápala jsem, že názvy ulic na domech nebyly po roce 1993 změněny, finanční prostředky chybí všude. Je mi ale méně pochopitelné,
jak může odpovědná osoba nechat vyrobit ukazatele chybné, když
už se peníze na ně našly? Vždyť od pravopisné reformy uplynulo již
devět let. A to snad je dostatečně dlouhá doba na to, abychom psali
pravopisně správně!
Dana Tellerová
Pochybení se dopustila prováděcí firma, přestože v dokumentaci
byl název ulice uveden správně. Vzhledem k tomu, že městská část informační systém ještě nemohla převzít, nebyla tato chyba odhalena.
Děkujeme proto za upozornění, hrubka bude v nejbližší době odstraněna na náklady zhotovitele.
Redakce

•
PARADOXY DĚJIN
V lednovém čísle zpravodaje naší městské části ŘEČ bylo v novoročním článku prvního místostarosty MČ pana Ing. Olivera Pospíšila připomenuto 10. výročí rozdělení Československa. Při této příležitosti autor článku uvedl, že zatímco „výročí rozdělení společného
státu bude na Slovensku jistě velmi oslavované“, v českých zemích se
naopak tato událost zařadí „spíše někam k výročí Mnichova nebo Dne
znárodnění.“ S tímto názorem se nemohu v žádném případě identifikovat. Každý pamětník událostí nedávno minulých přece chápe, že
v dané situaci byl státní útvar, který se ze setrvačnosti ještě stále nazýval Československem, již odsouzen k zániku. Nevím, jak smýšlí
ostatní spoluobčané, ale já jsem měl tehdy zásadní potíže koexistovat v jednom státním celku s některými nacionalisticky a protičesky
orientovanými jedinci a politickými uskupeními, jež nerespektovali
ani demokraticky zvoleného nejvyššího představitele státu a jeho státní symboly. Už od roku 1945 bylo zjevné, že soužití našich dvou národů bylo nesnadné a muselo dříve či později dospět ke státní secesi.

Helena KRÁLIKOVÁ
Miroslava KOPECKÁ
Arnošt OLBRICH
Anežka CEKROVÁ
Marie SEDMÍKOVÁ
Jarmila ČERMÁKOVÁ
Jaroslav AMBROŽ
Milan MELICHAR

95 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE
• MALBY–NÁTĚRY ONDERKA. 541 262 997, 604 731 918. Zimní
služby.
• KADEŘNICKÉ SLUŽBY DO DOMU. Tel.: 549 273 655,
605 553 207.
• KOUPI – VÝMĚNU – PRODEJ veškerých bytů a domů v Brně
a okolí pro Vás zajistí Realit. agentura REA, Lidická 81 v Brně.
Tel. 541 242 154, 603 372 489.
• KOUPÍM menší družst. byt (1+1 nebo garsonku) v Brně. Platím ihned v hotovosti při převodu na družstvu. Tel. večer
549 244 056.
• VYMĚNÍM družst. garsonku za cihlový byt DB-OV 2+1 nebo 3+1,
vše v Brně. Nabízím větší doplatek v hotovosti. Tel. kdykoliv
737 645 188.
• ZPRACUJI ÚČETNICTVÍ, MZDY, DANě. Tel. 549 274 557.
• PRODÁM RD 3+1 Řečkovice, rek. nutná. 602 558 449.
• DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket, tel.: 541 225 660,
721 775 600.

• 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.
• ZPRACUJI JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ. Tel.:
723 882 219, 608 274 563.
• MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 272 738, 604 518 776.
DRAK – dětské tábory (7–18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1–9 let). Léto, zima – Vysočina, pestrý program, tradice.
Tel.: 541 634 309, www. drak.cz
• VYMĚNÍM byt 2+kk na ulici I. kat. Pellicova, vlastní úpravy,
nová koupelna, kuchyně, parkety. Uhradím dluh na nájmu. Tel.
604 322 938.
• ČINNOST Z DOMOVA: www.cinnostdoma.cz/info, 603 560 772.
Pronajmu garáž na ul. Novoměstská u DELVITY, el., voda v areálu, dlouhodobě. Tel. 606 126 121.
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• VYMĚNÍM OB 1+1 za větší. Tel. 603 349 210.
• JARNÍ BURZA použitého ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež se koná ve dnech 5.–7. 3. 2003 v Řečkovicích v sále
býv. pivovaru. ST 5.března 9–18 hod. příjem zboží ČT 6. března
9–18 hod. prodej+příjem zboží, PÁ 7. března 9–12 hod. prodej,
12–18 hod. vyúčtování+vrácení neprodaného. Z prodejní ceny
srážíme 25% na krytí nákladů. Tel. 541 226 383.
• REALNEWS real. kancelář, Filkukova 30, tel., fax/541 229 696,
608 152 519, 605 741 945. Pro velkou poptávku v této lokalitě
hledáme byty v OV, DB, RD, obchodní prostory, pozemky.
• KOUPÍM GARÁŽ v okolí ulice Podpěrova, Žitná, Dudíkova. Tel.:
5 41 22 83 60.
• PRONAJMU GARÁŽ na ul. Medlánecká 900, Kč a Terezy Novákové 600, Kč. Vlastník. 602 776 543.
• HLEDÁM PROSTORY pro zřízení ambulance. Požadavky: min.
16 m2 + 8 m2 čekárna, WC. Tel.: 604 125 113 – záznamník.
• NABÍZÍM K PRONÁJMU garáž v Řečkovicích, ul. Podhájí (u Delvity). Volná. Tel.: 541 226 655, 541 225 177.

KOUPELNY VAŠICH SNŮ
Modernizace jader, koupelen a celých bytů na klíč
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení

Radeco, spol. s r.o. Střední 400, Moravany u Brna
Tel.: 547 244 280, e-mail: radeco@radeco-brno.cz
Tel./fax.: 547 244 410, www.radeco-brno.cz

ATLAS – GEODETICKÁ KANCELÁŘ
• GEOMETRICKÉ PLÁNY
• VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ
• ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (PLYN, VODA, EL.)
• DIGITÁLNÍ ÚČELOVÉ MAPY
• GEODETICKÉ PRÁCE VE VÝSTAVBĚ
TEL.:/FAX: 541 225 194, TEL.: 541 634 331, 606 760 176
e-mail: atlascz@iol.cz, kancelář: Ječná 29a, 621 00 Brno

ZBAVTE SE STAROSTÍ S ÚCETNICTVÍM
NABÍZÍME:
• JEDNODUCHÉ I PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
• MZDY MALÝCH I VELKÝCH ORGANIZACÍ
• VŠECHNY DRUHY DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
• NA PŘÁNÍ PRÁCI V SÍDLE VAŠÍ FIRMY
• PRO ZAHRANIČNÍ FIRMY PŘEKLADY DO ANGLICKÉHO
A NĚMECKÉHO JAZYKA
• REPORTING
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DAŇOVÝCH ODKLADŮ
• ÚČETNÍ EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KONZULTACE
• KOMPLETNÍ ZAVEDENÍ ÚČETNÍHO SYSTÉMU
• ZPRACOVÁNÍ VNITROPOD. NOREM PRO ÚČETNICTVÍ
• DODÁNÍ A INSTALACE ÚČETNÍHO SOFTWARU
• ZALOŽENÍ A LIKVIDACE FIREM
• ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K ŽÁDOSTI O ÚVĚR
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ
• SMLUVNÍ ZÁRUKA

Pompova 4, BRNO
ní s
leva Tel.: 545 234 998
10%
Mobil: 604 213 611

zim
FRONTON – PLUS, spol. s r. o.

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER NA KLÍČ
• Kompletní přestavba bytového jádra• Ostatní stavební práce, renovace interiérů
• Vypracování projektu, vyřízení stavebního povolení
• Široká nabídka zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí
Jaroslav Hanák, Kárníkova 22, Brno
Tel.: 549 272 587

E-mail: escape@escapeconsult.cz

ESCAPE CONSULT, spol. s r.o.
Horácké nám. 1, 621 00 Brno
tel./fax: +420 541 229 149, +420 541 249 610
www.escapeconsult.cz
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