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DDM JE
ČNÁ ČEKÁ SSTĚHO
TĚHO
VÁNÍ
JEČNÁ
TĚHOV

„Současná budo
budovva DDM“
Dům dětí a mládeže na Ječné ulici se v loňském roce dostal do existenčních potíží. Soukromý vlastník objektu, v němž DDM sídlí,
požadoval z důvodu nutnosti oprav budovy vyšší nájemné. Jihomoravský kraj, zřizovatel Domu dětí a mládeže Ječná 26, odmítl dlouhodobě
akceptovat zvýšení nájmu a nehodlal ani příliš řešit budoucnost tak potřebného zařízení v naší městské části. Pro udržení DDM
v Řečkovicích stanovilo vedení městské části 7 variant řešení včetně krajní varianty, spočívající v ukončení pronájmu hudební škole
Universum v sousední budově města.
Hned první a zdá se že i nejúspěšnější
variantou bylo prověření volných kapacit
v bývalých řečkovických kasárnách, které
z podstatné části získalo Technické
muzeum. To nabídlo velmi ochotně
vyhovující prostory v bývalém kasárenském
kulturáku. Pokud vše dopadne dobře,
Domeček se o prázdninách z prostor
na Ječné přestěhuje nejdříve do kasárenského objektu č. 12, kde nalezne dočasné
útočiště do poloviny příštího roku, kdy se
uvolní bývalý kasárenský kulturní dům.
V konečném výsledku se DDM ocitne sice
ve vzdálenějších, ale zato větších prostorách
ve vlastnictví státní organizace, což zakládá
do budoucna větší jistotu než pronájem
v objektu privátním.
Přestože jednání stále probíhají a nic není
v době vzniku tohoto článku definitivní, věřím
ve šťastný konec tohoto příběhu, neboť
zánik nebo utlumení činnosti zařízení
s volnočasovými aktivitami pro 1000 dětí
z Řečkovic, Medlánek, Mokré Hory, Ivanovic,
Jehnic a Ořešína by byl velkou chybou.
Oliver P
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ZPRÁV
A Z 36. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
A Z XVII. ZASEDÁNÍ ZMČ

POPLA
TEK ZA K
OMUNÁLNÍ ODP
AD
POPLATEK
KOMUNÁLNÍ
ODPAD

36. schůz
onala 119.
9. 11.. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - prosinec
2004,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- prosinec 2004,
- projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2005
a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení,
- schválila smlouvu o odstranění vybraných reklamovaných vad
v nástavbě na bytovém domě Novoměstská 7 - 19 se společností
Kaláb - stavební firma, spol. s r. o., Cihlářská 19, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- vyzvala společnost STROMI Brno, a. s., k provedení potřebné
údržby dešťové kanalizace v obytném souboru Duhová pole,
- projednala žádosti o předběžné vyjádření ke změně Územního
plánu města Brna,
- nesouhlasila se záměrem na zástavbu proluky při ulici T. Novákové
prodejnou potravin PLUS (zmíněný záměr je v rozporu
s regulačním plánem centrální části Řečkovic),
- schválila smlouvu o spolupráci při pořádání koncertů v roce 2005
s Communio pro arte Agency, M. Hübnerové 54, Brno,
- projednala zprávy ze zasedání výborů zastupitelstva a zápisy
předložené jednotlivými komisemi.
XVII. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 2277. 11.. Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno a Policie ČR
o bezpečnostní situaci v městské části,
- vzalo na vědomí předběžné plnění rozpočtu městské části za leden
- prosinec 2004,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- prosinec 2004,
- schválilo rozpočet bytového hospodářství (včetně větších oprav
a investic) na rok 2005,
- projednalo majetkové záležitosti - směny a prodeje pozemků,
- schválilo Územně plánovací podklad pro lokalitu při ulici Ladova,
- projednalo žádosti o předběžné vyjádření ke změně Územního
plánu města Brna,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. FF..

ZASEDÁNÍ ZAS
TUPITELS
T VA
ZASTUPITELS
TUPITELST
MČ BRNO - ŘE
ČK
OVICE
ŘEČK
ČKO
A MOKRÁ HORA V R
OCE 2005
ROCE
Jednání Zastupitelstva městské části Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora (dále jen ZMČ) je veřejné, občan má právo vystoupit
k projednávaným bodům programu. ZMČ se koná vždy ve
čtvrtek od 15 hodin ve velké zasedací místnosti v přízemí úřadu
městské části na Palackého nám. 11. Program je zveřejněn alespoň
7 dní před zasedáním ZMČ na úřední desce, vývěsních tabulích
a webové stránce úřadu MČ.

V roce 2005 zůstává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
Brna zaveden místní poplatek za komunální odpad, přičemž výše
poplatku činí 500,- Kč na poplatníka a splatnost poplatku je opět
k 31. 5. 2005. Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické
osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města
Brna. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené k trvalému
pobytu v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení poplatku
za komunální odpad.
Osvobozeny od místního poplatku jsou fyzické osoby vlastnící
stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku
vztahujícímu se k této stavbě, dále fyzické osoby přihlášené
k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2
a konečně třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let (za splnění
těchto kriterií - nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření
a žijí ve společné domácnosti, zákonný zástupce doloží ve lhůtě dle
obecně závazné vyhlášky rodné listy dětí a čestné prohlášení
o nezaopatřenosti dětí).
Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
Při vymáhání nutno připočíst k celé částce také náklady exekuce.
Platit poplatek můžete i nadále pokladnou celoročně na Šumavské 33,
od března do května také na Malinovského náměstí 3. Při úhradě
v hotovosti na pokladně oznamte jméno, příjmení, bydliště a datum
narození všech poplatníků, za které je poplatek odváděn.
Pokladní hodiny:
Po
8.00 - 12.00
Út
8.00 - 12.00
St
8.00 - 12.00
Čt
8.00 - 12.00
Pá
8.00 - 12.00

13.00 - 17.00
13.00 - 14.30
13.00 - 17.00
13.00 - 14.00

Další možností je bezhotovostní převod na účet 156304/5400,
přičemž variabilní symbol je rodné číslo poplatníka a konstantní
symbol 1318 (nemůže-li jej banka použít, zadejte 0308). Platíte-li za
více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jejich jména, data
narození a adresu na formulářích dostupných na kontaktních
místech MMB, na ÚMČ, nebo v elektronické podobě. Adresa je
nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání
a přiřazování platby.
K úhradě poplatku můžete rovněž využít poštovní poukázky
s předtištěným číslem účtu, které jsou spolu s formuláři oznámení
společného zástupce k dispozici na kontaktních místech MMB, na
ÚMČ a na pracovišti správce poplatku. Variabilním symbolem je
rodné číslo poplatníka. Hradíte-li jednou poukázkou poplatek za
více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze
tak učinit písemně na adresu správce poplatku (Magistrát města
Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku,
Kounicova 67, 601 67 Brno), nebo prostřednictvím internetu na
www.brno.cz/odpady.
Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za
komunální odpad Odboru životního prostředí v 9. poschodí výškové
budovy A, Šumavská 33, v úředních dnech pondělí, středa: 8.00 17.00 hod a pátek: 8.00 - 12.00 hod, telefonicky na číslech 549 133
040, 549 133 309, 549 133 312, 549 133 039, písemně na adrese
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno, nebo e-mailem na odpady@brno.cz.
S využitím podkladů OŽP MMB př
ipr
připr
ipraavil Ing. Jan Klement
Placená inz
er
ce
inzer
erce

OPRA
VY TELEVIZ
ORŮ V B
Y TE
CH
OPRAVY
TELEVIZORŮ
BY
TECH

Termíny zasedání ZMČ:
10. 3., 28. 4., 23. 6., 8. 9., 3. 11., 15. 12. 2005
O. P
P..

zák
azníkům pr
ovádí Jar
osla
ník
ova 22,
zákazníkům
pro
Jarosla
oslavv Hanák
Hanák,, Kár
Kárník
níko
tel.: 5549
49 2272
72 58
7
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Náboženská obec Církve československé husitské v Brně Řečkovicích a občanské sdružení Verbum et musica děkuje žákům
ze ZŠ Horácké náměstí za účast na vánoční výstavě Bible inspirace
v umění. Žáci základní školy přispěli na výstavu svými výrobky
z keramiky v podobě Betlémů, vánočních ryb aj. Svá díla budou
moci opět vystavit, a to na soutěžní výstavě Vánoce a my 2005.
Poděkování patří také paní učitelce Jankowské, která vede na základní
škole keramický kroužek, a s její pomocí děti vytváří zdařilá dílka.

PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Děkujeme panu Ivo Prudkému z firmy Eurobikesport a panu
Jar. Sýkorovi z firmy Plynservis za sponzorské dary, které poskytli
zdejší farnosti na opravu fasády řečkovického kostela.
uso
Dr
ajk
Dr.. E
Evva FFajk
ajkuso
usovvá

S ODP
ADEM OPĚT POD MOS
T
ODPADEM
MOST
Upozorňujeme občany, že sběrné středisko odpadů (SSO) je
od 1. 2. 2005 v provozu opět pod mostem v ulici Hapalově.
SSO bylo po dobu oprav mostu přes ulici Hapalovu dočasně
přestěhováno do lokality při ulici Novoměstské, kde již svůj
provoz ukončilo. Množství komplikací, které přípravu stěhování
SSO provázely, nám znemožnilo včasnější zveřejnění této
informace. Provozní doba střediska zůstává nezměněna, tedy
ve všední dny a v sobotu od 8:00 do 17:00 s polední přestávkou
od 12:00 do 13:00 a v neděli od 9:00 do 15:00 s přestávkou ve
stejnou dobu. Ve svátky je SSO uzavřeno.
Ing. Jan Klement, OŽP

SBĚR NEBEZPE
ČNÝCH SL
OŽEK
NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODP
ADU
ODPADU
Ve dnech 17. března, 16. května, 14. července, 8. září. a 8. listopadu
2005 proběhne mobilní sběr na následujících zastávkách
a v daném čase:
15:10 - 15:25
15:35 - 15:50
16:00 - 16:15
16:25 - 16:40
16:50 - 17:05

Boženy Antonínové (u bývalé samoobsluhy)
Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
roh ulice Cupákovy a Jandáskovy
Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
Palackého nám. (u prodejny textilu ve směru do
Králova Pole)
17:15 - 17:30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku
„Výroba klíčů“)
17:40 - 17:55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
18:05 - 18:20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
18:30 - 18:45 Žitná (parkoviště za Trendem)

VČELAŘŮM
A OŠETŘO
VATELŮM POR
OS
TŮ
OŠETŘOV
POROS
OSTŮ
Do konce února jsou chovatelé včel povinni písemně oznámit
našemu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev. Případné
nové umístění včelstev, včetně kočovných, oznámí včelaři
písemně nejpozději pět dnů před jejich přemístěním. Bude-li
nové umístění mimo zastavěnou část obce, připojí chovatel
jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstva.
Pro zabezpeční ochrany včel v době sezóny oznámí chovatelé
též údaje o hromadném letu včel. Stanoviště včelstev mimo
zastavěnou část obce označí chovatelé umístěním žlutého
rovnostranného trojúhlelníku o délce strany 1 m v horizontální
poloze.
Ošetřovatel porostů nesmí aplikovat přípravky nebezpečné pro
včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť
včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž
má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel.
V dostatečném předstihu před aplikací přípravků musí ošetřovatel
porostů projednat opatření k ochraně včel s jejich chovateli
a s naším úřadem, který mu poskytne potřebné údaje. Uživatel
pozemku, na němž mají být přípravky aplikovány, a dotčení
chovatelé včel jsou povinni vzájemně se informovat o jimi
přijatých opatřeních k ochraně včel.
Uvedené údaje vycházejí z ustanovení zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a prováděcí vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů před přípravky na
ochranu rostlin. Zde včelaři i ošetřovatelé pozemků naleznou
další podrobné informace o aplikaci přípravků ve vztahu
k ochraně včel.
Ing. Jan Klement, OŽP

NEJVĚTŠÍ ČE
CH JÁRA CIMRMAN
ČECH
Skutečnost, že nejvíce nominací v anketě Největší Čech získal
právě Jára Cimrman, nesporně řadí jeho řečkovickou ulici do
společnosti takových bulvárů jako je třeba Masarykova,
Palackého, Benešova či náměstí Karla IV. Ústrky a nepochopení
zakusil Cimrman již za svého života, jistě by ho proto
nepřekvapily snahy organizátorů ankety upřít mu jeho jasné
prvenství. Jsem přesvědčen, že ostatní Velicí Čechové by proti
Cimrmanovi jako Největšímu Čechovi nic nenamítali, neboť
je-li někdo skutečně veliký, nebývá malicherný.
O. P
P..

JAN HOLÍK ZV
OLEN
ZVOLEN
DR
UHÝM MUŽEM BRN
A
DRUHÝM
BRNA

Tato služba je zdarma pro občany, nikoliv však pro podnikatele
produkující firemní odpad!

Bývalý dlouholetý starosta a místostarosta naší městské části
Ing. Jan Holík byl na lednovém zasedání Zastupitelstva města
Brna zvolen 1. náměstkem primátora. Ve funkci nahradil svého
stranického kolegu Ing. Rostislava Slavotínka, který po zvolení
senátorem na funkci ve vedení města rezignoval. Ing. Holík
dosáhl této významné funkce krátce po oslavě svých
60. narozenin.
K významnému životnímu jubileu a profesnímu úspěchu
blahopřejeme. Věříme, že Ing. Holík jako druhý muž města
Brna nezapomene na svou městskou část, pro kterou v minulosti
tolik vykonal.

Ing. Jan Klement, OŽP

MUDr
ajk
uso
MUDr.. E
Evva FFajk
ajkuso
usovvá, členk
členkaa ZMČ

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.
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Statutární město Brno, městská část Brno
- Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje
nabídkové řízení na pronájem nebytových
prostor v objektu č. p. 1499 na ulici
Kolaříkova 3, k. ú. Řečkovice.
Nebytové prostory jsou umístěny ve II.
nadzemním podlaží uvedeného objektu.
Objekt je montovaná železobetonová
stavba, sloužící jako nákupní středisko
v Brně - Řečkovicích. V předmětných
nebytových prostorách byl od roku 1995
nájemcem provozován obchod s obuví
a koženou galanterií. Pokud budou pro
další využití nebytových prostor nutné
drobné stavební úpravy, případně
dovybavení technologiemi, budou
prováděny výhradně na náklady nájemce
bez možnosti jejich návratnosti.
Podlahová plocha pronajímaných
nebytových prostor činí 65,3 m2.
Účelem nájmu nemovitého majetku je
jeho komerční využití (obchodní prostory,
kanceláře apod.).
Další informace je možné získat
u vedoucího Odboru správy majetku
ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Ing. Libora Stloukala, tel. 541 421 743.
S Ing. Stloukalem je též možno dohodnout prohlídku příslušných prostor.
Zájemci doručí či předají svou nabídku s požadovanými doklady v zapečetěné obálce označené „Nabídkové řízení na pronájem
nemovitého majetku - nebytových prostor v objektu č. p. 1499, Kolaříkova 3, k. ú. Řečkovice“ nejpozději do 10. 3. 2005 na ÚMČ
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, dveře č. 206 - sekretariát, tel.: 541421713, fax: 541226124.
O. P
P..

CO SE VLE
ČE …
VLEČE
… neuteče. Něco podobného by se zřejmě dalo říci o akci, která na sklonku loňského roku vyvrcholila úpravou křížení silničky, vedoucí
k proslulým „řečkovickým prachárnám“, a zřízením nové autobusové zastávky před zdejšími kasárnami.
Na počátky veškerého dění v polovině minulého desetiletí vzpomenou si patrně již jen někteří. Od okamžiku, kdy na zdejší radnici dorazil
dopis občanů, požadujících novou zastávku naproti restauraci Na Špici, uplynulo totiž dosti vody. Události ubíraly se pak zřejmě
rozmanitými cestami, občas i poněkud skryty před dotíravou pozorností. Výstavba nové stanice městské hromadné dopravy rozrostla se
časem o úpravu přilehlé křižovatky a celá investice nabyla novou, odlišnou podobu. Nutno říci, že nepochybně k obecnému prospěchu.
Na počátku roku letošního, přesněji
10. ledna, mohli tak na nové zastávce
nastoupit první cestující. Pro mnohé
pasažéry ovšem bylo jistě překvapením, když
autobus zabrzdil na nečekaném místě. Vždyť
o tom, kdy zastávka začne sloužit, nic
nevěděli, ve zpravodaji na žádné takové
sdělení nenarazili…
Až nyní, s dvouměsíčním zpožděním,
přichází ŘEČ se sdělením, jež se mělo na
jejích stránkách objevit v prosinci minulého
roku. Pohříchu však nebylo možno tomuto
požadavku vyhovět. Vše totiž závisí na
okamžiku, kdy spatří světlo světa dostatečně
přesné a spolehlivé informace, které je
možno zveřejnit. Že autobusy počnou
zastavovat před kasárnami o pondělním ránu
10. ledna 2005, se naše městská část
dozvěděla v dopoledních hodinách 6. ledna
2005. Toho dne však již bylo k tisku
připraveno lednové číslo zpravodaje,
a jakémukoliv doplnění odzvonila hrana.
Proto až nyní přichází ŘEČ s „křížkem“,
když smuteční slavnost se už dávno rozešla…
Ladisla
os
ta
Ladislavv Filipi, star
taros
osta
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Škodiči - nikdo je neviděl, policie je nikdy nevypátrala, přesto nepochybně existují a dokonce se úspěšně množí. Zanechávají po sobě
spoušť a velké škody na majetku občanů, firem, města i státu. Ač jsou jejich činy často naprosto rozdílné, společným jmenovatelem bývá
pro normálního člověka naprosto nepochopitelný a neznámý motiv.
Kromě sprejerů, které se policii čas od času daří chytit a usvědčit, nejsou výsledky represivních orgánů příliš hmatatelné. Bohužel ani
s přistiženými dětskými a mladistvými sprejery si naše benevolentní legislativa neumí poradit a uznaná náhrada škody či výše trestu podle
mého názoru nevedou k napravení takového hříšníka.
V posledních měsících jako by si škodiči dávali dostaveníčko v naší městské části. Během Vánoc zlikvidovali světelnou výzdobu na
vánočním stromečku za kostelem, vybili skleněné výplně zastávek, vyvrátili dopravní značky. Asi nějaký zhrzený zaměstnanec některé
z blízkých restaurací polil fasádu radnice velkým množstvím použitého fritovacího oleje a dílo zkázy korunoval rozsypáním popela se
stovkami cigaretových nedopalků a vršků od piva. Jakoby toho bylo málo, v polovině ledna někdo podřezal desítky mladých stromů
v sídlišti a ulámal koruny stromků v biocentru na Mokré Hoře.
Mnozí z čtenářů se podiví, proč tady fňukám, sedím přece na radnici, tak ať s tím něco koukám dělat. Jak ale čelit nahodilým činům
narušených lidí v patnáctitisícové městské části? Na neomezené nebo snad dokonce nadpřirozené možnosti policie spoléhat nelze.
Nejsme ani tak bohatá společnost, abychom mohli mít strážníky na každém rohu.
Nechci však vyvolávat beznaděj a odevzdanost. Právě naopak, chci vyburcovat nás všechny k boji proti škodičům. Nejčastějším terčem
jejich útoku bývá právě majetek obecní. Peníze do obecní kasy nepadají z nebe, ale pocházejí z peněženek občanů. Tyto peníze se na rozdíl
třeba od peněz vynaložených na armádu objevují přímo v našem okolí - v podobě nové lavičky, poopravené školy, posekaného trávníku
či zasazeného stromu apod. Jestliže tu novou lavečku někdo zničí, jestliže někdo podřeže mladý strom, ukradne vlastně peníze z této
nevelké společné hromady prostředků. Nelze přece nechat všechno zničené, aby normální většina obyvatel žila jako na Balkáně kvůli
několika psychopatům. Mějme oči otevřené, nenechme spát policii, zajímejme se o to, co dělají naše dospívající děti ve volném čase,
nebuďme lhostejní! Pokud na oznámení bude policie reagovat liknavě, dejte nám vědět, jsou to pro nás cenné informace a argumenty,
jimiž se pokusíme přispět ke zlepšení práce ochránců zákona.
Pesimistům a pochybovačům bych nabídl jeden klasický komunální problém, který je také řešitelný pouze společnými silami a zavržením
typické městské lhostejnosti. Jsou to psí lejna. Bez ochoty pejskařů sebrat do sáčku "poklad" po svém miláčkovi by pokuty, různé vysavače
a vydávání sáčků k výraznému úspěchu nevedly. A tady jsme se dostali někam dál. Zatímco před lety spatřit nějakého sběrače byla velká
událost, v současnosti je běžnou slušností po pejskovi uklidit. Netvrdím, že to už dělají všichni, vždyť slušnost je výsadou slušných lidí, ale
v každém případě takoví přibývají.
Oliver P
os
píšil, mís
tar
os
ta
Pos
ospíšil,
místtos
ostar
taros
osta

SPOLE
ČNOS
T ED
VARD
A BENEŠE
SPOLEČNOS
ČNOST
EDV
ARDA
V BRNĚ
K 120. výročí narození Dr. Edvarda Beneše, prezidenta - Budovatele
Československa, jež jsme si připomněli 28. května loňského roku,
byla ustavena Společnost Edvarda Beneše.
Tento význačný český politik stál u zrodu novodobé historie našeho
národa. Tomáš Garrigue Masaryk ocenil jeho zásluhy o vznik státu
výrokem "bez Beneše bychom neměli republiku". Ve svých 34 letech
se Edvard Beneš stal prvním ministrem zahraničí ČSR. Stál u zrodu
Společnosti národů, předchůdkyni dnešní OSN, po abdikaci T. G.
M. byl 18. prosince 1935 zvolen druhým prezidentem republiky.
Jeho demokratické zásady a postoje se staly terčem nenávisti
nastupujícího nacismu v Německu. Československo bylo v té době
ostrovem svobody ve střední Evropě, poskytovalo dočasný domov
i uprchlíkům z hitlerovského Německa. Mnichovský diktát v září
1938 a zejména zklamání nad postojem tehdejších našich spojenců,
byl důvodem jeho abdikace a odjezdu do zahraničí.
Po vypuknutí druhé světové války se postavil do čela našeho
zahraničního odboje. Jak pro porobený národ, tak pro vítězné
spojenecké mocnosti se stal uznávaným a respektovaným
představitelem naší exilové vlády v Londýně. Za své postoje byl
nenáviděn jak Hitlerem, tak i českými kolaboranty v době
Protektorátu. Triumfální cesta osvobozenou Prahou 16. května 1945
byla vyvrcholením jeho politické a životní dráhy. Dr. Beneš byl 19.
června 1946 opět zvolen prezidentem ČSR. Únoru 1948 již zabránit
nedokázal, Evropa byla rozdělena. Přesto v květnu 1948 odmítl
podepsat "Ústavu 9. května" a následně v červnu odstoupil. Dne 3.
září 1948 zemřel, jeho pohřeb se stal tichou demonstrací proti
nastupující nové totalitě.
Dějinný význam Edvarda Beneše pro český a slovenský národ měl
být za komunistického režimu zapomenut, jméno tohoto
spoluzakladatele státu mělo být zneváženo, vymazáno z naší paměti.
Po mnoha letech máme nyní možnost důstojně uctít památku
a zásluhy tohoto statečného muže o náš stát.
Společnost Edvarda Beneše v Brně lze kontaktovat přes osobu jejího
předsedy MUDr. Miroslava Beneše, Dudíkova 10, 621 00 Brno,
telefon 549 274 845.
MUDr
osla
MUDr.. Mir
Mirosla
oslavv Beneš,
Př
edseda Společnos
ti Edv
ar
da Beneše
Předseda
Společnosti
Edvar
arda

KL
UB ZA ŠK
OL
OU…
KLUB
ŠKOL
OLOU…
př
t, v klubo
vně na Hor
áckém nám. 1122 zv
přii PS Vlas
Vlast,
klubovně
Horáckém
zvee i le
lettos
děti od 7 do 1144 le
jen je) na sv
ce!
lett (a ne
nejen
svéé klubo
klubovvé ak
akce!
ený pr
o vveř
eř
t!
Veš
ogr
am je o
eškker
erýý pr
progr
ogram
ottevř
vřený
pro
eřeejnos
jnost!
Účas
odičů je mo
žná a mnohdy dok
once vítána!
Účastt rrodičů
možná
dokonce
Naše klubovna (u knihovny) je pravidelně „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.
Aktuální nabídk
a:
nabídka:
21. únor
OVÉ SST
TOLNÍ HR
Y
únoraa - DESK
DESKO
HRY
„Osadníci z Katanu, Abalone, Carcassonne, Tikal, Monopoly
a další.“
Tyto a mnohé další známé i neznámé stolní deskové hry si
u nás můžou zahrát malí i velcí návštěvníci Klubu Za školou.
Pořídili jsme spoustu nových her, takže je přijďte vyzkoušet!
V klubovně od 17 do 19 až 20 hodin, vstup zdarma.
22. bř
ezna - VELIK
ONOČNÍ R
UK
ODĚLKY
března
VELIKONOČNÍ
RUK
UKODĚLKY
Vajíčka barvená a zdobená ubrouskovou technikou, jarní květináč
(setí, zdobení). Přineste si alespoň 3 bílá vyfouknutá vajíčka
a malý květináček nebo misku s hlínou, ostatní potřeby budou
připraveny. V klubovně od 17 do 19 až 20 hodin, vstup zdarma.
Další pr
ogr
am:
progr
ogram:
13. dubna - RUKODĚLKY
12. května - HRY NA HŘIŠTI
1. června LETNÍ DĚTSKÁ POUŤ s táborákem
(POZOR - změna obvyklého termínu!)
zář
OVÝ LES
záříí - POHÁDK
POHÁDKO
Sledujte web stránky a zpravodaj Řeč.
Informace: tel.: 602 834 675
http://www.severka.cz/klub
klub@severka.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, JE
ČNÁ 26, 62
1 00 BRNO
JEČNÁ
621

TEL. 554
41 225 23
4 - N
ABÍZÍ, INF
ORMUJE
234
NABÍZÍ,
INFORMUJE
Pát
ek 25. bř
ezna: Velikonoční dílnička v 9 - 13 hodin. Pečení
Pátek
března:
velikonočních perníkových figurek, zdobení kraslic, výroba dekorací
Klub zdr
zdraaví - Posilovna pro ženy a dívky středa 9.00 - 10.30
z netradičních materiálů.
Bř
išní ttance
ance
Břišní
úterý 19.30 - 20.30
ezna v DDM na Ječné 26
V případě vašeho zájmu nabízíme břišní tance ve čtvrtek JARNÍ DÍLNIČKA 5. bř
března
v 11-12 hodin s hlídáním dětí. Cena: 35,- Kč, hlídání dětí 15,- Kč
Doba: 9 - 13 hodin pro všechny věkové kategorie
Hudebně-poh
ybo
Hudebně-pohybo
ybovvá šškkoličk
oličkaa (děti od 2 let) čtvrtek 12.30 - 13.15
Program bude upřesněn.
K alane
tik
alanetik
tikaa - cena 30,- Kč
čtvrtek 9.30 - 10.30
(omezená kapacita místnosti )
„HUDEBKA I PR
O MIMINKA“
PRO
o maminky s kko
ojenci - v pátek v dopoledních hodinách.
Kur
pro
urzz pr
Kurz otvíráme po vytvoření skupinky 3 - 6 maminek.
Hudební škola Yamaha kromě vzdělávání dětí a dospělých
Náplň 6 hodin po 120 minutách - výživa, masáže, relaxace, cvičení
nabízí jako jediná maminkám z Řečkovic pro děti již od
maminek a kojenců.
čtyř měsíců věku oblíbenou třístupňovou hudební přípravku
pro nemluvňata, batolata a předškoláky. V ZŠ Hudcova
Př
ihláš
ky a infor
mace: paní Eliška Fleková
Přihláš
ihlášky
informace:
v Medlánkách můžete tyto učební programy nezávazně vyzkoušet!
Mineralogickém - děti od 9 let, 400,- Kč úterý v 16 - 17 hodin
Počít
ač
ovém
očítač
ačo
- pro začátečníky i pokročilé
Tel. 603 943 213 nebo 544 213 306
e-mail: yamaha.polakova@brno.cz
Př
ihláš
ky a infor
mace: paní Karla Psotová
Přihláš
ihlášky
informace:
www.yamahaskola.cz/brno

Od 2. polole
tí nabízíme vvolná
olná mís
oužcích:
pololetí
místta v kr
kroužcích:

Cvič
ení v Iv
ano
vicích
Cvičení
Ivano
anovicích

na „K
er
amák
u“ asi 50 m od obecního úř
adu, dopr
obusem č. 441:
1:
„Ker
eramák
amáku“
úřadu,
dopraava aut
autobusem
V současné době probíhá:
Každou středu:
15.30 - 16.30 Cvičení rodičů s dětmi
16.30 - 17.30 Kalanetika
Pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců, bude zahájeno:
Bř
išní ttance
ance
Břišní
čtvrtek 16.30 - 17.30
Aer
obik pr
o děti od 7 do 1100 le
erobik
pro
lett
(výhledově v pondělí nebo v úterý dopoledne)
Př
ihláš
ky a infor
mace: Karla Psotová (541 225 234)
Přihláš
ihlášky
informace:

Klub maminek na MD „„Vlaš
Vlaš
eční:
Vlašttovičky“ us
uskkut
uteční:
21. a 22.2. Tvoříme maškarní masky, čepice, klobouky pro děti
28. 2. a 1. 3. Práce s proutím - výroba tradičních morenek
7. a 8. 3.
Krášlíme věneček z proutí námi ozdobenými kraslicemi
(vyfouklá vajíčka s sebou)
21. a 22.3. Výroba slepiček a kohoutků z krabiček na vajíčka
(krabičku s sebou)
Scházíme se v DDM na Ječné 26 každé pondělí nebo úterý v 9-11.30.

O jar
ních pr
ázdninách nabízíme:
jarních
prázdninách
Dům dětí na Ječné 26:
Pondělí 114.bř
4.bř
ezna Celodenní výlet do přírody. Sraz v DDM
4.března
v 9.00 hodin. (organizuje paní Marková)
Út
er
5.bř
ezna Návštěva hvězdárny, program „Vesmírné divadlo“.
Úter
erýý 115.bř
5.března
Vstupné 25 Kč + jízdenky s sebou. Sraz v DDM v 8.30
6. bř
ezna Dílnička v DDM v 9 - 12.30 hodin
Stř
eda 116.
Středa
března
Program:
Malba na porcelán (talířky a hrnečky)
Výroba panenek morenek z proutí
(porcelán s sebou, cena 50,- Kč za materiál)
Čtvr
ezna
Čtvrttek 1177. bř
března
eznaDílnička v DDM v 9 - 12.30 hodin
Program bude upřesněn
Jar
ní pr
ázdnin
9. 3.) v LLudvík
udvík
ově
Jarní
prázdnin
ázdninyy na lyžích (1
(122 - 119.
udvíko
o děti vvee věk
u 7-1
Pro
věku
7-144 le
lett
Cena: 2 700,- Kč Pr
INFORMACE: Mgr. Jana Blažková
Dům dětí na K
oř
ís
49 22774 11447):
Koř
ořís
ískkové 1166 (5
(549
Úterý 15.března Den otevřených dveří
Středa 16.března Den otevřených dveří

9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

Prosíme zájemce o námi nabízený program z organizačních důvodů
o osobní nebo telefonické nahlášení do 10.března, děkujeme.

Velik
onoční pr
ázdnin
ce:
elikonoční
prázdnin
ázdninyy v DDM a další pláno
plánovvané ak
akce:
Čtvr
4. bř
ezna: Mineralogický kroužek zve všechny zájemce
Čtvrttek 224.
března:
o krásné kamínky na celodenní výpravu. Přesné informace o výpravě
obdržíte v DDM.

JUBILANTI
V LEDNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Věra KARFÍKOVÁ
Vladimír PEROUTKA
Růžena HLOUŠKOVÁ
Božena EFFENBERGEROVÁ
Marie DOBŠAKOVÁ
Barbora BÍLÁ
Anna SLÁMOVÁ
Marie DANCINGEROVÁ
Vladislava POUČOVÁ
Helena PIŠANOVÁ
Zdenka KORCOVÁ
Jarmila MILIONOVÁ
Marta VOJTOVÁ
Marie OUJEZDSKÁ
Wanda MELUZÍNOVÁ

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

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

KUL
TURA
KULTURA
INF
ORMA
CE PR
O PŘÍZNIV
CE
INFORMA
ORMACE
PRO
PŘÍZNIVCE
G ALERIE N
A RADNICI
NA
Členové Komise kultury a informací RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora se omlouvají svým stálým i příležitostným návštěvníkům
a příznivcům, že v měsíci únoru nebude uspořádána žádná výstava
výtvarného umění.
Důvodem této pro nás trapné situace je neserióznost některých
zájemců o uspořádání výstavy a odřeknutí zájmu v okamžiku, kdy
již nelze zajistit pro uvolněný termín náhradu.
Březnová prodejní výstava k nedožitým 120. narozeninám
brněnského akad. malíře Jaroslava Fouska se uskuteční ve druhé
polovině měsíce března a o podrobnostech i osobnosti umělce
budou naši čtenáři informováni v březnovém čísle Řeči.
Děkujeme za pochopení.
I.K.
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KUL
TURA
KULTURA
VY
SOČIN
A B
OHUMILA PUCHÝŘE
VYSOČIN
SOČINA
BOHUMILA

Jen málokterá výstava vyvolala v nedávné době takový zájem
veřejnosti jako přehlídka prací krajináře Bohumila Puchýře. Autor,
který se narodil v Novém Městě na Moravě, strávil v moravském
regionu téměř celý život s výjimkou studia na Českém vysokém
učení technickém v Praze. V Brně pak pokračoval ve studiu
deskriptivy na Masarykově univerzitě a ve studiu kreslení na fakultě
architektury VUT. V době vysokoškolských studií pracoval pod
vedením tak významných pedagogů jakými byli prof. Oldřich
Blažíček či Vincenc Makovský. Studia dokončil po druhé světové
válce v roce 1946. Působil nejprve jako středoškolský profesor
v Uherském Brodě, později vyučoval na vysokých školách, a to
zejména na stavební fakultě VUT v Brně. Inspiraci pro svoji tvorbu
nacházel především na Českomoravské vysočině, v okolí Nového
Města, Rokytna, Jimramova, na Milovech a mnoha dalších
oblíbených místech řady moravských krajinářů. Uspořádal více než
třicet samostatných výstav ponejvíce na Moravě /Rokytno, Sněžné,
Nové Město/, jeho tvorba je zastoupena v nemalé řadě soukromých
sbírek u nás i v zahraničí.
Dnes považujeme Bohumila Puchýře za jednoho z nejvýraznějších
autorů spjatých s prostředím Vysočiny. Jeho práce můžeme srovnávat
s díly některých vrstevníků, k nimž náleží zejména Alois Lukášek či
Antonín Smažil. Puchýřovy obrazy vynikají citlivou barevností,
s níž vystihuje atmosféru krajiny i její proměny v jednotlivých ročních
obdobích.
Vřesová cesta se sytými fialovými tóny a podmanivou náladou nás
přímo láká, abychom vstoupili do prostoru, vdechovali rozmanité
letní vůně a pokračovali až za obzor. Ten, kdo zná Milovy v období
jarního tání, jako by v okamžiku ucítil na vlastní kůži vtíravé vlhko
a všudypřítomnou mlhu stoupající nad milovskými loukami. Obrazy
zimy na Studnicích či v Rokytně zase připomínají obyvatelům
velkého a sněhu prostého města vzdálené časy dětství, kdy závěje
třpytící se ve slunci nebývaly až takovou vzácností. Přesvědčivé
barvy Podzimních stromů navozují melancholickou náladu, ale ta
nás vzápětí opouští při pohledu na Jeřáby u cesty či Jeřáby na
Samotíně s jejich veselou barevností letního času.
Ačkoli Bohunil Puchýř není mezi námi již téměř dvacet let, pohledy
do tváře líbezné krajiny

nám stále přinášejí radost, útěchu a mnohým i vzpomínku na
důvěrně známou krajinu.
Výstavu zahájili slovem Kateřina Svobodová a RNDr. Ivan Koláčný,
v hudební části vystoupila Mgr. Giovanna Spáčilová, v jejímž podání
zazněly skladby W. A..Mozarta, C. Debussyho a J. Suka /Cyklus
Jaro, Očekávání, V roztoužení/. S recitací vystoupila Mgr. Inka
Horáková /Markéta Procházková - Poselství hudby, Jan Šnobr Nad Alšovým špalíčkem/.
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KONCER
T
ONCERT
Životní pouť Bohuslava Martinů v ukázkách jeho skladeb
Účink
ují:
Účinku
P. Bessa, L. Doležel, B. Jandová, J. Král, J. Slovák, J. Škrdlík
a žáci ZUŠ V. Kaprálové
Pondělí 77.. bř
ezna 2005 v 1199 hodin
března
koncertní sál školy, Palackého 70
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
KONCER
T PED
AGOGŮ
ONCERT
PEDA
Stř
eda 9. bř
ezna 2005 v 1188 hodin
Středa
března
koncertní sál školy, Palackého 70
VÝS
TAVA ŽÁKŮ VÝT
VARNÉHO OB
OR
U
VÝST
VÝTV
OBOR
ORU
Vernisáž výstavy
„krajky, rajky, prýmky, šprýmky, stuhy, tuhy“
se koná ve středu 30. března 2005 v 17 hodin
Malá královopolská galerie, Husitská 1
/výstava potrvá do 18. 4. 2005/

INZER
CE
INZERCE
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.

PRONAJMU garáž na ul. Kronova pod dálničním mostem.
Celoročně k pronajmutí. Tel. 541 226 655, SMS: 603 451 243.

MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604/51 87 76.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně k bydlení (i malý ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel: 776/80
92 13. Zn: Brno i okraj.

POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ či evidenci včetně daňového
přiznání. Účetní s praxí. Tel: 603 903 029.

KOUPÍM POZEMEK v Brně pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 608/480 330.

ÚPRAVA PSÍCH KOŽÍŠKŮ - Tereza Fialová, veterinární ordinace
MVDr. Gryma, Tumaňanova 9, Brno-Mokrá Hora.
Možnost stříhání také u Vás doma. Tel.: 776 106 553, telefonické
objednávky od 15.30 do 21.00 h.

HLEDÁM ZAHRADU kdekoli v Brně z osobních důvodů. Finance
mám. Tel: 608/71 71 46.

VYMĚNÍME SB 1+1 na Horáckém nám. za větší. Tel.: 606 355 945.

RÁMOVÁNÍ- PASPARTY -REPRODUKCE:
Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165.

MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg. Medovina, mateří
kašička, propolis. Po až pá 15-18 hod. Svat.Čecha 36, Kr. Pole. Tel.:
549 250 323. Zastávka tram. č. l „Husitská“.

NABÍZÍM soukromou výuku angličtiny.
Přijdu k vám. Tel. 721 019 018.

MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.

PRONAJMU garáž dlouhodobě na ul. J. Křičky. Volná od 1. 3. t.r.
Tel. 549 273 251, mob. 737 059 616.

JARNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež se koná 16.-18.3.2005 v Řečkovicích, Palackého nám. 7 (sál
býv. pivovaru). St. 16.3. 9-18 - příjem, čt. 17.3. 9-18 - příjem+prodej,
pá. 18.3. 9-12 prodej, 12-18 - vyúčtování+vrácení neprodaného.
Informace Tel. 541 22 63 83, 605 089 298 p. Procházková.

KADEŘNICTVÍ - Na Horáckém nám. (posilovna TAK HELLAS)
prac. doba PO 8:00-12:00; ÚT, ST 8:00-15:00; ČT 13:00-20:00;
PÁ 8:00-18:00; SO dle přání a domluvy. Těšit se na Vás bude Andrea
Krčková, tel.: 736 443 248.

DOUČÍM mat. a fyz. na ZŠ, SŠ a připr. ke zkouškám. 604 204 706.

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

Před Vánoci se žáci 2.B a 2.C ( tř. uč. Mgr. M. Albrechtová a tř. uč. Mgr. I. Doležalová) ze ZŠ Horácké nám. - prac. Úprkova účastnili
akce "Adoptuj panenku a zachráníš dítě."
Smyslem tohoto projektu je získání prostředků pro celosvětové očkovací programy, a to za použití symbolu - panenky. Očkovací
programy UNICEF každý rok zachrání životy tří milionů dětí z Indie, Angoly, Súdánu a dalších rozvojových zemí.
Každé dítě přispělo částkou cca 25,-Kč, koupili jsme za ně panenku a tím jsme přispěli na proočkování jednoho dítěte proti šesti
smrtelným nemocem.
Věříme, že tímto aktem přispíváme na naší škole také k výchově dětí k humanismu a sounáležitosti.
Děkujeme také rodičům žáků 2.B a 2.C za iniciativu. Na fotografiích jsou žáci obou tříd.
Tř
elky 2.B a 2.C
Tř.. učit
učitelky

UPO
ZORNĚNÍ PR
O DRŽITELE PSŮ
UPOZ
PRO
Vzhledem k množícím se dotazům, týkajících se problematiky poplatků ze psů, přinášíme krátké shrnutí nejdůležitějších informací.
Poplatku podléhá pes od věku 3 měsíců. Poplatníkem je držitel psa, který platí poplatek příslušnému úřadu městské části, a to dle
svého trvalého bydliště. Při přihlášení psa se držitel prokazuje
platným občanským průkazem. V případě, že držitel nárokuje
úlevu na poplatku (např. poživatel důchodu), je nutno tento
nárok doložit příslušným dokladem (např. důchodovým
výměrem). Permanentní jízdenka Dopravního podniku města
Brna ani občanský průkaz není dokladem o důchodu. Na úlevu
z poplatku (nižší sazbu) má nárok poživatel starobního,
invalidního nebo sirotčího důchodu, pokud je to jeho jediný
zdroj příjmů. Poživatel částečného invalidního důchodu na úlevu
nárok nemá.
Dále je důležité si uvědomit, že psa je nutno řádně odhlásit v případě
jeho úmrtí, prodeje, darování, přestěhování držitele
a pod. Při odhlašování psa z evidence je nutno vrátit registrační
známku.
V sučasné době jsou v Řečk
ovicích platné ttyt
yt
o rroční
oční sazb
Řečko
yto
sazbyy
poplatk
u zzee psů:
poplatku
Bytový dům
Rodinný dům
Důchodce
Za druhého a každého dalšího psa

1.500,- Kč
600,- Kč
200,- Kč
+ 50 %

Všechny výše uvedené skutečnosti vyplývají z Obecně závazné
vyhlášky města Brna č.21/2003, zákona o místních poplatcích
č. 565/1990 Sb. a ze zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.
Pavel Hvižď
onomický odbor
Hvižď,, Ek
Ekonomický
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