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ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

A CA CA CA CA CO DĚTI, MAO DĚTI, MAO DĚTI, MAO DĚTI, MAO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁJÍ SI KDE HRÁJÍ SI KDE HRÁJÍ SI KDE HRÁJÍ SI KDE HRÁT?T?T?T?T?
Přestože nově rekonstruovaná dětská hřiště stále
ještě kryje sníh, prolézačky neobvyklých tvarů
lákají už nyní první zvědavé děti. V závěru roku
se podařilo dokončit rekonstrukci hřišť na
Horáckém náměstí, Jandáskově a Novém náměstí.
Nyní nezbývá, než počkat na jaro, kdy budou
všechny prvky prověřeny těmi nejpovolanějšími
odborníky na hraní - našimi dětmi.
Nejnákladnější hřiště za bezmála 1,38 mil. Kč
bylo vybudováno na Horáckém náměstí. Ovál
lemovaný asfaltovým chodníčkem - závodní
a testovací dráhou pro koloběžky, trojkolky
a kolečkové brusle - je vybaven lanovou
pyramidou, kolotočem, houpačkou, skluzavkou
a hrazdami. Na tuto část, projektovanou spíše
pro ty starší děti, naváže v letošním roce výstavba
sousedního menšího oploceného oválu se
skluzavkami, pískovištěm, houpačkami
a houpadly pro prťata.
Z nového hřiště se mohou těšit i děti z Mokré
Hory a přilehlé části Řečkovic. Na místě
původního hřiště vedle tenisových kurtů při
Jandáskově ulici vyrostlo nové oplocené hřiště
s lanovým hnízdem, pružinovým houpadlem
a pískovištěm. Na jaře bude hřiště doplněno ještě
o dvě malá houpadla pro nejmenší děti a houpací
lavičku pro pohádkové babičky. I tak malé hřiště
si vyžádalo částku 620 tis. Kč.
Trochu jako nedobytná pevnost působí hřiště
na Novém náměstí. Za dřevěnou ohradou se
nachází pískoviště, houpačky a herní sestava ve

tvaru labyrintu s lezeckou stěnou a skluzavkou.
Zde se náklady vyšplhaly na 805 tis. Kč.
Všechna hřiště jsou opatřena novými sadovými
úpravami a dostatkem laveček. Herní prvky jsou
atestované, bezpečnostní zóny a dopadové plochy
vymezeny dle příslušných norem. Hřiště
s pískovišti jsou zaplocena. Při pohledu na nové
hřiště lze nabýt dojmu, že by se na jeho plochu
dalo osadit více herních prvků. Vzhledem
k přísným bezpečnostním předpisům, které
vymezují dopadové zóny kolem hracích prvků,
však musí být zachovány mezi prolézačkami velké
odstupy. Obzvlášť velké odstupy jsou vyžadovány
u závěsných houpaček, skluzavek a kolotočů.
Věřím, že nyní je snaha městské části o zlepšení
stavu dětských hřišť zřetelnější a i v letošním
roce se podaří zrekonstruovat hřiště v dalších
lokalitách. Vypadá to, že děti si budou mít kde
hrát.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 55. SCHŮZE RMČA Z 55. SCHŮZE RMČA Z 55. SCHŮZE RMČA Z 55. SCHŮZE RMČA Z 55. SCHŮZE RMČ
A Z XXIVA Z XXIVA Z XXIVA Z XXIVA Z XXIV. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ. ZASEDÁNÍ ZMČ

55. schůz55. schůz55. schůz55. schůz55. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 111111. 1. 1. 1. 1. 1. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - prosinec
2005,

- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden -
prosinec 2005,

- doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu bytového
hospodářství na rok 2006,

- schválila smlouvu o dílo na servis výtahů v bytových domech
Horácké nám. 6/7 s firmou OTIS, a. s., Jana Opletala 1279,
Břeclav,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje

nemovitostí,
- schválila žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu bytové

výstavby na  výstavbu nových bytů v nástavbě na bytovém
domě Žitná 11,

- schválila žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu
bytové výstavby města Brna na regeneraci bytového domu
Žitná 11 a na výstavbu nových bytů v nástavbě na tomto
domě,

- projednala Bezpečnostní program prevence závažné havárie
společnosti Lachema, s. r. o., k tomuto programu neměla
připomínky,

- souhlasila se stavebními úpravami bývalé obřadní síně
Měřičkova 18 na společenské centrum pro matky s dětmi,

- schválila rozšíření termínů sňatků o 18. 2. 2006,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XXIVXXIVXXIVXXIVXXIV. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se k. zasedání ZMČ se konalo 26. 1onalo 26. 1onalo 26. 1onalo 26. 1onalo 26. 1. Zas. Zas. Zas. Zas. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno
a Policie ČR o bezpečnostní situaci v městské části,

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden -

prosinec 2005,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za

leden - prosinec 2005,
- schválilo rozpočet bytového hospodářství (včetně plánu investic

a velkých oprav) na rok 2006,
- schválilo záměr pořídit změnu Územního plánu města Brna -

změnu funkčního využití vybraných pozemků při ulici Ladově
z návrhové plochy rekreační zeleně na návrhovou plochu
bydlení všeobecného,

- projednalo Bezpečnostní program prevence závažné havárie
společnosti Lachema, s. r. o., k tomuto programu nemělo
připomínky,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

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

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

Ve dnech 24. května. a 22. listopadu proběhne mobilní sběr na
následujících zastávkách a v daném čase:

14.35 - 14.50 Boženy Antonínové (u bývalé samoobsluhy)
15.00 - 15.15 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
15.25 - 15.40 Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
15.50 - 16.05 Palackého nám. (u prodejny textilu ve směru do

Králova Pole)
16.15 - 16.30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku

„Výroba klíčů“)
16.40 - 16.55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17.05 - 17.20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17.30 - 17.45 Žitná (parkoviště za Trendem)

SbírSbírSbírSbírSbírají se následuají se následuají se následuají se následuají se následující odpadyjící odpadyjící odpadyjící odpadyjící 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.
Mimo uvedené termíny je možné uvedené odpady odložit ve
sběrném středisku odpadů pod estakádou v ulici Hapalově.

TTTTTatatatatato služba je zdaro služba je zdaro služba je zdaro služba je zdaro služba je zdarma prma prma prma prma pro občano občano občano občano občanyyyyy, nik, nik, nik, nik, nikoliv však proliv však proliv však proliv však proliv však pro podniko podniko podniko podniko podnikatatatatateleeleeleeleele
prprprprprodukodukodukodukodukuuuuující fjící fjící fjící fjící fiririririremní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!

Ing. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽP

NNNNNABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMU
NEBNEBNEBNEBNEBYYYYYTTTTTOOOOOVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PRVÝCH PROSOSOSOSOSTTTTTOR V OBOR V OBOR V OBOR V OBOR V OBJEKJEKJEKJEKJEKTUTUTUTUTU

KKKKKOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOLAŘÍKOOOOOVVVVVA 3A 3A 3A 3A 3
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 - naproti prodejny
Delvita v obchodním areálu Vysočina.
V předmětných nebytových prostorách byl provozován obchod
s textilem a kosmetikou. 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 81,3 m2. Účelem nájmu nemovitého majetku
je jeho komerční využití (obchodní prostory, kanceláře apod.).
Další informace je možné získat na www.reckovice.cz nebo
u vedoucího Odboru správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice

a Mokrá Hora Ing. Libora Stloukala, tel. 541421743 a Mgr. Ondřeje
Víta, tel. 541421749. Zde je možné též dohodnout prohlídku
příslušných prostor.
Zájemci doručí či předají svou nabídku s požadovanými doklady
v zapečetěné obálce označené „N„N„N„N„Nabídkabídkabídkabídkabídkooooovvvvvé řé řé řé řé řízízízízízení na prení na prení na prení na prení na pronájemonájemonájemonájemonájem
nemonemonemonemonemovitého majevitého majevitého majevitého majevitého majetktktktktku - nebu - nebu - nebu - nebu - nebytytytytytooooových prvých prvých prvých prvých prososososostttttor v obor v obor v obor v obor v objektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1jektu č. p. 1499,499,499,499,499,
KKKKKolařolařolařolařolaříkíkíkíkíkooooovvvvva 3, ka 3, ka 3, ka 3, ka 3, k. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečk. ú. Řečkooooovice“vice“vice“vice“vice“ nejpozději do 12 hodin v pátek
24. 2. 2006 na ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
nám. 11, 621 00 Brno, dveře č. 206 - sekretariát, tel: 541 421 713,
fax: 541 226 124.

Ing. Libor SIng. Libor SIng. Libor SIng. Libor SIng. Libor Stlouktlouktlouktlouktloukal, vedoucí OSM ÚMČal, vedoucí OSM ÚMČal, vedoucí OSM ÚMČal, vedoucí OSM ÚMČal, vedoucí OSM ÚMČ

NABÍDKA BNABÍDKA BNABÍDKA BNABÍDKA BNABÍDKA BYYYYYTU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATIČITIČITIČITIČITIČI
V souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými prV souladu s platnými praaaaavidly prvidly prvidly prvidly prvidly pro přo přo přo přo přiděloiděloiděloiděloidělovvvvvání bání bání bání bání bytů, ktytů, ktytů, ktytů, ktytů, kterererererééééé
umoumoumoumoumožňužňužňužňužňují zísjí zísjí zísjí zísjí získkkkkat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu bat do nájmu byt za přyt za přyt za přyt za přyt za předpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhredpokladu uhrazazazazazení dluhuení dluhuení dluhuení dluhuení dluhu
po přpo přpo přpo přpo předchozím nájemci, opakedchozím nájemci, opakedchozím nájemci, opakedchozím nájemci, opakedchozím nájemci, opakooooovvvvvaně zvaně zvaně zvaně zvaně zveřeřeřeřeřeeeeejňujňujňujňujňujeme následujeme následujeme následujeme následujeme následujícíjícíjícíjícíjící
údaje o uvúdaje o uvúdaje o uvúdaje o uvúdaje o uvolněném bolněném bolněném bolněném bolněném bytu:ytu:ytu:ytu:ytu:

Údaje o bytu - Horácké nám. 7, 6. nadzemní podlaží, byt č. 26,
velikost 1+1, celková plocha 49,7 m2

VVVVVýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhuýše dluhu
- samo- samo- samo- samo- samotný dluhtný dluhtný dluhtný dluhtný dluh 365.376,-- Kč
- poplat- poplat- poplat- poplat- poplatek z prek z prek z prek z prek z prodleníodleníodleníodleníodlení ke 31. 1. 2006 952.313,-- Kč

TTTTTererererermín prmín prmín prmín prmín pro podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádoso podání žádosti - do 2. 3. 2006ti - do 2. 3. 2006ti - do 2. 3. 2006ti - do 2. 3. 2006ti - do 2. 3. 2006

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení
celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že zájemce nabídne
rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo jeho části), 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.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Reicheicheicheicheich
prprprprprávník bávník bávník bávník bávník bytytytytytooooového odboruvého odboruvého odboruvého odboruvého odboru
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE PRCE PRCE PRCE PRCE PRO POPLAO POPLAO POPLAO POPLAO POPLATNÍKYTNÍKYTNÍKYTNÍKYTNÍKY
DDDDDANĚ Z NEMOANĚ Z NEMOANĚ Z NEMOANĚ Z NEMOANĚ Z NEMOVITVITVITVITVITOSOSOSOSOSTÍTÍTÍTÍTÍ

NNNNNA RA RA RA RA ROK 2006OK 2006OK 2006OK 2006OK 2006
Pro zdaňovací období roku 2006 nedošlo v oblasti daně
z nemovitostí k žádným podstatným legislativním změnám.

Platí definice poplatníkpoplatníkpoplatníkpoplatníkpoplatníka daně z poza daně z poza daně z poza daně z poza daně z pozemků, pokemků, pokemků, pokemků, pokemků, pokud jsou pozud jsou pozud jsou pozud jsou pozud jsou pozemkyemkyemkyemkyemky
prprprprpronajatonajatonajatonajatonajatyyyyy..... Nájemce je poplatníkemNájemce je poplatníkemNájemce je poplatníkemNájemce je poplatníkemNájemce je poplatníkem pouze v případě, jde-li o pozemky
evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem
tj. o takové zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu
neexistují a jsou sloučeny do větších  půdních celků, a to do doby
jejich zobrazení v katastrální mapě. V působnosti finančního úřadu
Brno III jsou digitálně zobrazeny parcely v katastrálních území
ČerČerČerČerČerná Pná Pná Pná Pná Pole, Husoole, Husoole, Husoole, Husoole, Husovice, Ivvice, Ivvice, Ivvice, Ivvice, Ivanoanoanoanoanovice, Krvice, Krvice, Krvice, Krvice, Králoáloáloáloálovvvvvo Po Po Po Po Pole, Mokrole, Mokrole, Mokrole, Mokrole, Mokrá Horá Horá Horá Horá Hora,a,a,a,a,
PPPPPonaonaonaonaonavvvvva, Soběšice a Útěchoa, Soběšice a Útěchoa, Soběšice a Útěchoa, Soběšice a Útěchoa, Soběšice a Útěchov u Brv u Brv u Brv u Brv u Brna.na.na.na.na. To znamená, že poplatníky
za pozemky v těchto katastrálních území jsou vlasvlasvlasvlasvlastnícitnícitnícitnícitníci. PPPPPokokokokokud doud doud doud doud dojdejdejdejdejde
mezi vlasmezi vlasmezi vlasmezi vlasmezi vlastníkem a nájemcem poztníkem a nájemcem poztníkem a nájemcem poztníkem a nájemcem poztníkem a nájemcem pozemkemkemkemkemku k písemné dohodě, žu k písemné dohodě, žu k písemné dohodě, žu k písemné dohodě, žu k písemné dohodě, že nájemcee nájemcee nájemcee nájemcee nájemce
bude poplatníkem daně z nemobude poplatníkem daně z nemobude poplatníkem daně z nemobude poplatníkem daně z nemobude poplatníkem daně z nemovitvitvitvitvitososososostí, pak nájemce tuttí, pak nájemce tuttí, pak nájemce tuttí, pak nájemce tuttí, pak nájemce tuto dohodu přo dohodu přo dohodu přo dohodu přo dohodu předloedloedloedloedložížížížíží
současně s daňosoučasně s daňosoučasně s daňosoučasně s daňosoučasně s daňovým přvým přvým přvým přvým přiznání.iznání.iznání.iznání.iznání.
Pokud byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí, o kterém nebylo do 31. ledna zdaňovacího období
rozhodnuto, je poplatník povinen podat daňové přiznání nejpozději
do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad
práva do katastru nemovitostí zapsán, a to za zdaňovací období
následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu.

Vyhláškou č 456/2005 ze dne 25. října 2005 se stanovují průměrné
základní ceny zemědělských pozemků:

název katastr. území kód obce kód K.Ú Kč/m2

IVANOVICE 551376 655856 9,15
JEHNICE 551406 658201 6,17
KRÁLOVO POLE 551007 611484 6,91
MEDLÁNKY 551236 611743 6,86
MOKRÁ HORA 551244 611701 4,07
OŘEŠÍN 551422 712680 6,32
ŘEČKOVICE 551244 611646 6,90
Poplatníci, kteří jsou povinni podat na rok 2006 daňové přiznání
k dani z nemovitostí, použijí tyto ceny pro výpočet daně z pozemků.
Ostatním stávajícím poplatníkům správce daně daň přepočítá
a sdělí hromadným předpisným seznamem, který bude vyložen na
příslušném ÚMČ k nahlédnutí.
Poplatníci, kteří v některém z předcházejících zdaňovacích období
uplatňovali nárok na osvobození a do konce roku 2005 došlo
k  zániku osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty, nejsou
povinni na rok 2006 podávat daňové přiznání nebo dílčí daňové
přiznání ani sdělit správci daně tyto změny, pokud nemovitost
není osvobozena ani částečně od daně z jiného důvodu.
DaňoDaňoDaňoDaňoDaňové přvé přvé přvé přvé přiznání k dani z nemoiznání k dani z nemoiznání k dani z nemoiznání k dani z nemoiznání k dani z nemovitvitvitvitvitososososostí lztí lztí lztí lztí lze podat i elektre podat i elektre podat i elektre podat i elektre podat i elektronickonickonickonickonickou fou fou fou fou formouormouormouormouormou
pomocí webopomocí webopomocí webopomocí webopomocí webových svých svých svých svých strtrtrtrtránek Minisánek Minisánek Minisánek Minisánek Ministtttterererererssssstvtvtvtvtva fa fa fa fa financí ČR: http://wwwinancí ČR: http://wwwinancí ČR: http://wwwinancí ČR: http://wwwinancí ČR: http://www.mfcr.mfcr.mfcr.mfcr.mfcr.cz/.cz/.cz/.cz/.cz/
Nadále platí vyhláška Magistrátu města Brna č. 10/1996, o použití
koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí. To znamená, že u:
- staveb využívaných pro individuální rekreaci
- garáží vystavěných odděleně od obytných domů
- staveb pro podnikatelskou činnost
se sazba daně (§ 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
v platném znění) násobí koeficientem 1,5.
Ve druhé polovině měsíce dubna a v první dekádě měsíce května
budou poplatníkům rozesílány složenky pro zaplacení daně
z nemovitostí s informací o výši daňové povinnosti. Daň je splatná
ve středu 31. května 2006. Poplatníci s daňovou povinností nad
1000,- Kč mají možnost si daň rozložit na čtyři splátky s termíny
splatnosti:
3333311111. 05. 2006, 30. 06. 2006, 02. 1. 05. 2006, 30. 06. 2006, 02. 1. 05. 2006, 30. 06. 2006, 02. 1. 05. 2006, 30. 06. 2006, 02. 1. 05. 2006, 30. 06. 2006, 02. 10. 2006 a 30. 10. 2006 a 30. 10. 2006 a 30. 10. 2006 a 30. 10. 2006 a 30. 111111. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006
Daně lze platit převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladně
našeho finančního úřadu,
pokladní hodinpokladní hodinpokladní hodinpokladní hodinpokladní hodinyyyyy: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a střtřtřtřtředa 8.00 - 1eda 8.00 - 1eda 8.00 - 1eda 8.00 - 1eda 8.00 - 12.00 a 12.00 a 12.00 a 12.00 a 12.00 a 13.00 - 13.00 - 13.00 - 13.00 - 13.00 - 177777.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin
Dotazy týkající se majetkových daní Vám zodpoví pracovníci správce
daně telefonicky nebo osobně
v úřv úřv úřv úřv úřední dnední dnední dnední dnední dnyyyyy: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a s: pondělí a střtřtřtřtředa od 8.00 do 1eda od 8.00 do 1eda od 8.00 do 1eda od 8.00 do 1eda od 8.00 do 177777.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin

UŽ VLASUŽ VLASUŽ VLASUŽ VLASUŽ VLASTNÍTE RTNÍTE RTNÍTE RTNÍTE RTNÍTE RODINNÝ PODINNÝ PODINNÝ PODINNÝ PODINNÝ PAS?AS?AS?AS?AS?
Tato otázka je pouze akademická, protože první tzv. rodinné pasy
budou předány nebo rozeslány zájemcům až 15. května. Nicméně
zájem je třeba projevit již nyní.
S touto aktivitou, která by měla ulehčit řadu rodinných rozhodování
přišel jako první v naší republice Jihomoravský kraj. Není to
myšlenková chiméra našich zastupitelů, tento projekt podporující
rodiny s dětmi do 18 let již úspěšně funguje v sousedním Rakousku.
V čem spočívají výhody držení rodinného pasu?
Ve vybrané síti prodejen spotřebního zboží, ale i zařízení nabízejících
služby v oblasti kultury, sportu, cestování, gastronomie nebo volného
času získávají rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let slevy
v rozsahu 5-20%. Slevu poskytují firmy podnikající v uvedených
oblastech komerce náhradou za reklamu, kterou jim prostřednictvím
speciálního časopisu bude poskytovat garant projektu - Jihomoravský
kraj v osobě JUDr. Marie Cackové (KDU-ČSL) za spoluúčasti
poslance parlamentu ČR Ing. Jana Grůzy (KDU-ČSL). Po zavedení
rodinných pasů u nás, tedy v Jihomoravském kraji, se budou
k projektu připojovat i ostatní kraje a platnost se bude vztahovat
nejen na naše území, ale např. i na sousední Rakousko.
Jak si můžete o rodinný pas požádat?
Písemně nebo e-mailem tak, že vyplníte přihlášku (formuláře jsou
na Krajském úřadě JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno a tam
je vyplněné odevzdáte či zašlete) nebo ji pošlete e-mailem na
elektronickou adresu  rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz
Důležité je, že rodinné pasy se vystavují bezplatně, tedy zadarmo.
Držitelé pasů budou prostřednictvím zmíněného časopisu pravidelně
informováni, kde a v jakém rozsahu lze rodinné slevy uplatňovat.
Takže neváhejte a přihlášku si podejte již nyní. Pasu využijete dozajista
už o těchto prázdninách, ne-li ještě dřív!

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

ODBODBODBODBODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE SEOR SOCIÁLNÍ PÉČE SEOR SOCIÁLNÍ PÉČE SEOR SOCIÁLNÍ PÉČE SEOR SOCIÁLNÍ PÉČE SE
SSSSSTĚHUJETĚHUJETĚHUJETĚHUJETĚHUJE

Budova na Kolišti 19 se od 1. března 2006 stane sídlem téměř
kompletního Odboru sociální péče Magistrátu města Brna.
Z Malinovského nám. se sem přestěhují oddělení ekonomiky
a poradenství, oddělení péče o rodinu a děti a oddělení péče
o staré a těžce zdravotně postižené. Kvůli přesunu odpadnou
na těchto odděleních ve dnech 22., 24. a 27. února 2006 úřední
hodiny pro veřejnost.
Oddělení sociální prevence a pomoci pro společensky
nepřizpůsobené zůstává na Křenové a oddělení sociální
rehabilitace na Celní.

Od 1Od 1Od 1Od 1Od 1. bř. bř. bř. bř. března 2006 bude Odbor sociální péčezna 2006 bude Odbor sociální péčezna 2006 bude Odbor sociální péčezna 2006 bude Odbor sociální péčezna 2006 bude Odbor sociální péče Magise Magise Magise Magise Magistrtrtrtrtrátuátuátuátuátu
měsměsměsměsměsttttta Bra Bra Bra Bra Brna působit na adrna působit na adrna působit na adrna působit na adrna působit na adrese Kese Kese Kese Kese Kolišolišolišolišoliště 1tě 1tě 1tě 1tě 19, a t9, a t9, a t9, a t9, a to:o:o:o:o:
- vedoucí odboru
- oddělení ekonomiky a poradenství
- oddělení spolupráce a rozvoje
- oddělení odborné pomoci a kontroly
- oddělení péče o rodinu a děti
- oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené

Z důvZ důvZ důvZ důvZ důvodu sodu sodu sodu sodu stěhotěhotěhotěhotěhovvvvvání budou vání budou vání budou vání budou vání budou ve dnech 22., 2e dnech 22., 2e dnech 22., 2e dnech 22., 2e dnech 22., 24. a 24. a 24. a 24. a 24. a 277777. únor. únor. únor. únor. únoraaaaa
zrzrzrzrzrušenušenušenušenušeny úřy úřy úřy úřy úřední hodinední hodinední hodinední hodinední hodiny pry pry pry pry pro vo vo vo vo veřeřeřeřeřeeeeejnosjnosjnosjnosjnost v budot v budot v budot v budot v budově navě navě navě navě na
MalinoMalinoMalinoMalinoMalinovvvvvssssského nám. 3 u těchtkého nám. 3 u těchtkého nám. 3 u těchtkého nám. 3 u těchtkého nám. 3 u těchto oddělení:o oddělení:o oddělení:o oddělení:o oddělení:
- oddělení ekonomiky a poradenství
- oddělení péče o rodinu a děti
- oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené

Mediální oddělení MMBMediální oddělení MMBMediální oddělení MMBMediální oddělení MMBMediální oddělení MMB

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

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777
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44444ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KARNEVKARNEVKARNEVKARNEVKARNEVALALALALAL
222224. 2. 2006 OD 14. 2. 2006 OD 14. 2. 2006 OD 14. 2. 2006 OD 14. 2. 2006 OD 14 HODIN V TĚL4 HODIN V TĚL4 HODIN V TĚL4 HODIN V TĚL4 HODIN V TĚLOCVIČNĚ ŠKOCVIČNĚ ŠKOCVIČNĚ ŠKOCVIČNĚ ŠKOCVIČNĚ ŠKOLOLOLOLOLYYYYY
Zveme všechny tancechtivé děti od 1. do 9. třídy na náš karneval.
My zajistíme bohatý program, hudbu, vyhodnocení masek,
dárečky a odměny.
Vy musíte přispět dobrou náladou, pěknou maskou
a chutí soutěžit.

Těšíme se na vTěšíme se na vTěšíme se na vTěšíme se na vTěšíme se na vás!ás!ás!ás!ás!

ŠKŠKŠKŠKŠKOLNÍ DROLNÍ DROLNÍ DROLNÍ DROLNÍ DRUŽINUŽINUŽINUŽINUŽINA PŘIA PŘIA PŘIA PŘIA PŘI
ZŠ NOZŠ NOZŠ NOZŠ NOZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ

adoptovala zvířátko PSOUNA PRÉRIOVÉHO. Prodávali jsme
keramické výrobky na vánoční výstavě, a tak jsme získali finanční
prostředky nutné k adopci. Děkujeme všem rodičům, kteří si
u nás něco koupili, a tak nám také pomohli.

111118. R8. R8. R8. R8. ROČNÍK TURNOČNÍK TURNOČNÍK TURNOČNÍK TURNOČNÍK TURNAAAAAJE VEJE VEJE VEJE VEJE VE
VYBÍJENÉ NVYBÍJENÉ NVYBÍJENÉ NVYBÍJENÉ NVYBÍJENÉ NA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ

Tradiční turnaj proběhl 28. ledna 2006, zúčastnili se žáci od
3. do 9. ročníku.
Celá náročná akce proběhla pod vedením Klubu rodičů při
ZŠ Novoměstská.
Největší dík za organizaci i sponzorské dary patří paní Řídké
a panu Bernáškovi.

EEEEEvvvvva Bara Bara Bara Bara Barákákákákákooooovvvvvááááá
řřřřředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkolyolyolyolyoly

CO MŮŽE NCO MŮŽE NCO MŮŽE NCO MŮŽE NCO MŮŽE NABÍDNOUT VEŘEJNÝABÍDNOUT VEŘEJNÝABÍDNOUT VEŘEJNÝABÍDNOUT VEŘEJNÝABÍDNOUT VEŘEJNÝ
INTERNET NINTERNET NINTERNET NINTERNET NINTERNET NA POBA POBA POBA POBA POBOČCE KJM?OČCE KJM?OČCE KJM?OČCE KJM?OČCE KJM?

V rámci akce „Březen - měsíc Internetu“ se na pobočce Knihovny
Jiřího Mahena v Brně-Řečkovicích, Horácké náměstí 12, konají
dny otevřených dveří pro čtenáře i širší veřejnost.
Dne 1. 3. 2006 v 9-15 hodin
IntIntIntIntIntererererernenenenenet prt prt prt prt pro senioro senioro senioro senioro senioryyyyy

Dne 8. 3. 2006 v 9-15 hodin
IntIntIntIntIntererererernenenenenet prt prt prt prt pro maminky na mato maminky na mato maminky na mato maminky na mato maminky na mateřseřseřseřseřské doké doké doké doké dovvvvvolenéolenéolenéolenéolené
(a všechny slavící důstojně MDŽ)
Seznámíte se s používáním elektronického katalogu KJM
a základy práce s Internetem
(nejznámější adresy, vyhledá vače, e-mail).

Těším se na setkání s Vámi
mgrmgrmgrmgrmgr. V. V. V. V. V. Moncmanno. Moncmanno. Moncmanno. Moncmanno. Moncmannovvvvvááááá

vedoucí pobočkyvedoucí pobočkyvedoucí pobočkyvedoucí pobočkyvedoucí pobočky

85 LET VEŘEJNÉ MĚS85 LET VEŘEJNÉ MĚS85 LET VEŘEJNÉ MĚS85 LET VEŘEJNÉ MĚS85 LET VEŘEJNÉ MĚSTTTTTSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉ
KNIHOKNIHOKNIHOKNIHOKNIHOVNYVNYVNYVNYVNY

Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné „jdeme do Mahenky“.
V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít poněkud
nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu Jiřího Mahena
v Brně a její pracovníky je to však cenná známka, kterou si
knihovna vysloužila za 85 let své existence od svých uživatelů
a čtenářů.
Veřejná městská knihovna byla v Brně založena dne 1. února
1921. Prvním městským knihovníkem jmenovala knihovní rada
na brněnské radnici básníka a dramatika Jiřího Mahena.
Po roce a půl, v listopadu roku 1922, se knihovna otevřela
prvním čtenářům. Sídlila tehdy ve dvou místnostech obecní
školy Veveří 26 a měla 13 228 svazků, čtrnáct poboček a veřejnou
čítárnu v budově měšťanské školy na ulici Křenová. V současné
době je Knihovna Jiřího Mahena v Brně největší veřejnou
městskou knihovnou na Moravě, druhou největší v České
republice. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních
jednotek. Za rok se v KJM - dílem v ústřední knihovně, dílem
na 35 pobočkách na území města - zaregistruje 40 tisíc čtenářů
(1/4 tvoří dětští čtenáři), kteří uskuteční více než
2,5 milionů výpůjček. Kromě besed, exkurzí a soutěží pro školní
třídy pořádá KJM stovky oblíbených pořadů pro veřejnost
v ústřední knihovně, v Mahenově památníku, v čítárně, v Malém
divadle hudby a na četných pobočkách.
Výroční den prožívá knihovna v zrekonstruovaných podmínkách
Schrattenbachova paláce, který se v listopadu 2001 po celkové
rekonstrukci otevřel veřejnosti jako kulturně - společenské
a informační centrum. Podařilo se tak vytvořit skutečnou
knihovnu pro město a nové století.

V rámci výročí připravila knihovna pro svoje čtenáře řadu
zajímavých aktivit:

- Dárkem pro čtenáře KJM k únorovému jubileu bude
„Čt„Čt„Čt„Čt„Čtenářsenářsenářsenářsenářská amneská amneská amneská amneská amnestie“tie“tie“tie“tie“ -  zapomnětlivým čtenářům, kteří ododododod
111113. do 28. únor3. do 28. únor3. do 28. únor3. do 28. únor3. do 28. února 2006a 2006a 2006a 2006a 2006 vrátí knihy, časopisy nebo kompaktní
disky ze starších výpůjček, prprprprpromineomineomineomineomine KJM vvvvvešešešešeškkkkkerererereré poplatkyé poplatkyé poplatkyé poplatkyé poplatky
z prz prz prz prz prodleníodleníodleníodleníodlení. Tato vstřícná nabídka platí pro všechny provozy
ústřední knihovny i poboček na celém území města Brna.

- Dárkem pro všechny čtčtčtčtčtenářenářenářenářenářeeeee, kteří v roce výročí činnosti
knihovny, tj. od 1. ledna do 31. prosince 2006 dovrší 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
bude rrrrregisegisegisegisegistrtrtrtrtrace na race na race na race na race na rok zdarok zdarok zdarok zdarok zdarma.ma.ma.ma.ma.

- V rámci výročí chce knihovna rovněž oslooslooslooslooslovit tvit tvit tvit tvit tyyyyy, kteří doposuddoposuddoposuddoposuddoposud
nenenenenejsou našimi čtjsou našimi čtjsou našimi čtjsou našimi čtjsou našimi čtenářenářenářenářenářiiiii. Znamená to, že kkkkkaždý raždý raždý raždý raždý rodičodičodičodičodič, který se
během únorúnorúnorúnorúnora 2006a 2006a 2006a 2006a 2006 stane novým čtenářem, získá pro svoje
děti do 15 let průkazku na rok zdarma (při registraci nutná
společná návštěva rodiče a dětí). Na každého nově zapsaného
čtenáře v únoru 2006 čeká dárek.

- Od 1Od 1Od 1Od 1Od 1. do 28. únor. do 28. únor. do 28. únor. do 28. únor. do 28. února 2006a 2006a 2006a 2006a 2006 bude možné v ústřední knihovně
a později během roku i na některých pobočkách shlédnout
výstavu o historii knihovny pod názvem „85 le„85 le„85 le„85 le„85 let vt vt vt vt veřeřeřeřeřeeeeejnéjnéjnéjnéjné
měsměsměsměsměstststststské knihoké knihoké knihoké knihoké knihovnvnvnvnvny“y“y“y“y“.

- Pro všechny soutěživé návštěvníky KJM je připravena znalosznalosznalosznalosznalostnítnítnítnítní
soutěž pod názvsoutěž pod názvsoutěž pod názvsoutěž pod názvsoutěž pod názvem „Pem „Pem „Pem „Pem „Po so so so so stttttopách Mahenoopách Mahenoopách Mahenoopách Mahenoopách Mahenovy knihovy knihovy knihovy knihovy knihovnvnvnvnvny“y“y“y“y“,
která bude probíhat od 1od 1od 1od 1od 1. do 28. únor. do 28. únor. do 28. únor. do 28. únor. do 28. února 2006a 2006a 2006a 2006a 2006. Soutěžní
letáčky budou k dispozici na všech provozech KJM. Soutěžit
se bude o zajímavé ceny.

- Pro výtvarně a literárně nadané návštěvníky budou připraveny
další soutěže pod společným názvem „S kniho„S kniho„S kniho„S kniho„S knihovnou nás bavnou nás bavnou nás bavnou nás bavnou nás bavívívívíví
svět  již 85 lesvět  již 85 lesvět  již 85 lesvět  již 85 lesvět  již 85 let“.t“.t“.t“.t“.

     Bc. Jana KBc. Jana KBc. Jana KBc. Jana KBc. Jana Kuncouncouncouncouncovvvvvá, tisá, tisá, tisá, tisá, tiskkkkkooooovvvvvá mluvčí KJMá mluvčí KJMá mluvčí KJMá mluvčí KJMá mluvčí KJM
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AGENTURA PODPORAGENTURA PODPORAGENTURA PODPORAGENTURA PODPORAGENTURA PODPOROOOOOVVVVVANÉHO ZAMĚSANÉHO ZAMĚSANÉHO ZAMĚSANÉHO ZAMĚSANÉHO ZAMĚSTNÁVTNÁVTNÁVTNÁVTNÁVÁNÍ OSLAÁNÍ OSLAÁNÍ OSLAÁNÍ OSLAÁNÍ OSLAVILAVILAVILAVILAVILA
ZAMĚSZAMĚSZAMĚSZAMĚSZAMĚSTNÁNÍ 1TNÁNÍ 1TNÁNÍ 1TNÁNÍ 1TNÁNÍ 10. KLIENT0. KLIENT0. KLIENT0. KLIENT0. KLIENTAAAAA

V polovině měsíce prosince 2005 oslavila Agentura podporovaného
zaměstnávání zaměstnání 10. klienta. Slavnostního setkání při
této příležitosti se zúčastnili zástupci spolupracujících organizací
- Úřadů práce Brno-město, Brno-venkov. V přátelské atmosféře
jsme tento význačný úspěch oslavili a doufáme, že se v brzké
době setkáme při úspěšném završení další desítky.
Od zahájení činnosti v červenci 2005 se na Agenturu
podporovaného zaměstnávání obrátilo 55 zájemců, kteří měli
zájem využívat služeb podporovaného zaměstnávání. V současné
době aktivně pracujeme s 35 lidmi s tělesným postižením,
z nichž, jak píši výše, je již 10 uživatelů zaměstnaných. Pracují na
různých pozicích - vrátná, dělník v lisovně plastů, finanční poradce,
sociální pracovník, telefonistka, administrativní pracovník atd.
Mimo služeb podporovaného zaměstnávání nabízíme od prosince
2005 klientům možnost navštěvovat „PC kurz“. V rámci tohoto
kurzu se klienti APZ naučí pracovat s PC na takové úrovni, která
jim pomůže při hledání, získání a udržení si zaměstnání. Další

aktivitou APZ je „Tranzitní program“, který je určen studentům
posledních ročníků speciálních škol. Cílem programu je usnadnit
přechod studentů s tělesným postižením ze školy na trh práce.
Klienti naší Agentury podporovaného zaměstnávání se budou
moci v brzké době také pravidelně setkávat. Při těchto schůzkách
si budou moci vyměňovat zkušenosti a konzultovat svou situaci
s externími odborníky.
Pokud máte zájem získat další informace, kontaktujte nás: Liga za
práva vozíčkářů, Agentura podporovaného zaměstnávání,
Kounicova 42, Brno 602 00, tel.: 541 249 175-6, 778 120 112-4,
www.ligavozic.cz, job@ligavozic.cz.

Liga za prLiga za prLiga za prLiga za prLiga za práváváváváva va va va va vozíčkářozíčkářozíčkářozíčkářozíčkářůůůůů oznamuje, že otevřela své detašované
poradenské pracoviště v brněnské pobočce firmy Meyra. Se svými
dotazy a problémy se na PPPPPorororororadnu pradnu pradnu pradnu pradnu pro živo živo živo živo živooooot s post s post s post s post s postižtižtižtižtiženímenímenímenímením můžete
obracet v sídle pracoviště - Zábrdovická 16a, na telefonu 545 216
643 nebo na bezplatné lince 800 100 250.

SBĚR VĚCÍ PRSBĚR VĚCÍ PRSBĚR VĚCÍ PRSBĚR VĚCÍ PRSBĚR VĚCÍ PRO CHARITUO CHARITUO CHARITUO CHARITUO CHARITU
Charita Brno pravidelně organizuje v níže uvedené dny sbírku věcí
do vagonu na hlavním vlakovém nádraží vedle 5. nástupiště.
Darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci
v Broumově. Zde se vše v chráněné dílně, kde pracují zdravotně
postižení spoluobčané, třídí, opravuje, balí a podle konkrétních
požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České republice
ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy
samoživitelky, důchodce, nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy
pod sociálním minimem... Z Broumova šlo mnoho tun materiální
pomoci do Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na
Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a především do Chorvatska, Bosny,
Hercegoviny, Slovinska a Kosova.

Seznam věcí, ktSeznam věcí, ktSeznam věcí, ktSeznam věcí, ktSeznam věcí, kterererereré můžé můžé můžé můžé můžeeeeettttte pře pře pře pře přinésinésinésinésinést do sbírt do sbírt do sbírt do sbírt do sbírky orky orky orky orky organizganizganizganizganizooooovvvvvanéanéanéanéané
CharitCharitCharitCharitCharitou Brou Brou Brou Brou Brno:no:no:no:no:
- ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné)
- OBUV - JEN NOVOU!!!
- LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
- DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory,

utěrky...)
- HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče,

šampóny, žínky, zubní pasty a kartáčky, holicí strojky a mýdla,
hřebeny, ručníky, toaletní papír...

- PRACÍ PROSTŘEDKY
- ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál,

dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, NE LÉKY!!!
- POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací

dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, vlny, látky...

- ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity,
bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály, pravítka,
kružítka...

- HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPORTOVNÍ
POTŘEBY (nerozbité, funkční)

- OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené), OPTICKÁ SKLA, LUPY
- POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY - i použité
- KNIHY - naučné i beletrie, učebnice, slovníky, knihy v češtině

i v cizích jazycích
- TRVANLIVÉ POTRAVINY - cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny,

čaj, káva, kakao, sušené mléko...

Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do
pytlů, krabic, nebo tašek.

TTTTTererererermínmínmínmínmíny sběry sběry sběry sběry sběrů prů prů prů prů pro Charitu Bro Charitu Bro Charitu Bro Charitu Bro Charitu Brno:no:no:no:no:
24. a 25. února 2006
24. a 25. března 2006
28. a 29. dubna 2006
26. a 27. května 2006
23. a 24. června 2006
pátek od 12-17 hodin,  sobota od 9-12 hodin

Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet:
Čs. sČs. sČs. sČs. sČs. spořpořpořpořpořitititititelna, a.s., Telna, a.s., Telna, a.s., Telna, a.s., Telna, a.s., Trrrrrutnoutnoutnoutnoutnovvvvv
pobočkpobočkpobočkpobočkpobočka Bra Bra Bra Bra Broumooumooumooumooumovvvvv
č.ú. 1č.ú. 1č.ú. 1č.ú. 1č.ú. 13026983302698330269833026983302698349/080049/080049/080049/080049/0800
vvvvvariab. symbol  Dariab. symbol  Dariab. symbol  Dariab. symbol  Dariab. symbol  DARARARARAR
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,
KOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 16 N6 N6 N6 N6 NABÍZÍABÍZÍABÍZÍABÍZÍABÍZÍ

VVVVVolná mísolná mísolná mísolná mísolná místtttta v kra v kra v kra v kra v kroužcích:oužcích:oužcích:oužcích:oužcích:
PPPPPobočkobočkobočkobočkobočka DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 13:3:3:3:3:
BerBerBerBerBeránci: hudebně-pohánci: hudebně-pohánci: hudebně-pohánci: hudebně-pohánci: hudebně-pohyboyboyboyboybovvvvvá výchoá výchoá výchoá výchoá výchovvvvvaaaaa
- pro děti od 8 měsíců do 1 roku - čtvrtek v poledních hodinách
- pro děti 1-2 roky  v pátek dopoledne, vhodné pro děti s rodiči

nebo i pro děti bez rodičů (návyk na kolektiv)
KKKKKurururururz prz prz prz prz pro maminky s ko maminky s ko maminky s ko maminky s ko maminky s kooooojencijencijencijencijenci (děti od 2 do 6 měsíců). Cvičení,
výživa, masáže, relaxace. Cena 600 Kč. V úterý v poledních hodinách.
Dopolední kDopolední kDopolední kDopolední kDopolední kalanealanealanealanealanetiktiktiktiktikaaaaa - pátek v 11-12 hodin

NNNNNooooovvvvvé kré kré kré kré kroužkyoužkyoužkyoužkyoužky:::::
RRRRRusususususký jazyk a krký jazyk a krký jazyk a krký jazyk a krký jazyk a kroužoužoužoužoužek rek rek rek rek rusususususké kké kké kké kké konononononvvvvverererererzacezacezacezacezace
(výuka zahájí po početním naplněné skupinky)
INFORMACE: Eliška Fleková (723 262 216)

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště na adrtě na adrtě na adrtě na adrtě na adrese Tese Tese Tese Tese Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 62 a (5é 62 a (5é 62 a (5é 62 a (5é 62 a (5444441 225 231 225 231 225 231 225 231 225 234)4)4)4)4)

VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararný krný krný krný krný kroužoužoužoužoužek „Kek „Kek „Kek „Kek „Kopropropropropreeeeetinky“tinky“tinky“tinky“tinky“ pro děti ve věku od 3 do 6 let,
schůzky v pondělí 15-16.30, cena 600,-Kč/pololetí
TTTTTvvvvvořořořořořínek (výtvínek (výtvínek (výtvínek (výtvínek (výtvarararararné tné tné tné tné techniky a kechniky a kechniky a kechniky a kechniky a kerererereramikamikamikamikamika)a)a)a)a)
Školáci 7-12 let - úterý 15.30-17.00
KKKKKerererereramikamikamikamikamika pra pra pra pra pro doso doso doso doso dospělé - spělé - spělé - spělé - spělé - střtřtřtřtředa 1eda 1eda 1eda 1eda 17-17-17-17-17-199999
Klub prKlub prKlub prKlub prKlub pro maminky s dětmi na MDo maminky s dětmi na MDo maminky s dětmi na MDo maminky s dětmi na MDo maminky s dětmi na MD - pátek 8.30-11.30
(keramika, výtvarné techniky, hraníčko)
KKKKKerererereramikamikamikamikamika pra pra pra pra pro mato mato mato mato mateřseřseřseřseřské šké šké šké šké škkkkkolyolyolyolyoly
- pondělí 10.30-11.30, středa - 10.30-11.30
SóloSóloSóloSóloSólový zpěvvý zpěvvý zpěvvý zpěvvý zpěv - čtvrtek (600,- Kč)
PPPPPočítočítočítočítočítačačačačače pre pre pre pre pro dětio dětio dětio dětio děti (pondělí nebo čtvrtek) - 600,- Kč
INFORMACE:
Monika Janečková nebo Blanka Hrušková (541 225 234)
AKAKAKAKAKCE:CE:CE:CE:CE:
Odpoledne plné pohOdpoledne plné pohOdpoledne plné pohOdpoledne plné pohOdpoledne plné pohybu v soboybu v soboybu v soboybu v soboybu v sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 18. únor8. únor8. únor8. únor8. února na ZŠ Hora na ZŠ Hora na ZŠ Hora na ZŠ Hora na ZŠ Horáckéáckéáckéáckéácké
náměsnáměsnáměsnáměsnáměstítítítítí (aerobik, kalanetika, cvičení na velkých a malých míčích).
Koná se v době od 13 do 15 hodin.

InforInforInforInforInformace prmace prmace prmace prmace pro členo členo členo členo členy i nečleny i nečleny i nečleny i nečleny i nečleny klubu „y klubu „y klubu „y klubu „y klubu „A JE TA JE TA JE TA JE TA JE TO“O“O“O“O“
(sobotní výtvarné dílničky pro děti od 7 let). Konají se na pobočce
DDM na ZŠ Horácké náměstí v době od 9 do 11.30 hodin.

TTTTTématématématématémata dílniča dílniča dílniča dílniča dílniček:ek:ek:ek:ek:
18.2 Svíčky - výroba a zdobení, pečení chlebových zvířátek
4.3 Tvoříme z proutí, figurky ze slaného těsta

18.3 Lýko, provázek (panenky, jednoduché drhání)
1.4 Velikonoční tvoření a pečení

29.4 Malba na sklo
20.5 Batika na několik způsobů
3.6 Výlet do Olešnice

Připravujeme víkendovou výpravu v květnu do atraktivní
národopisné oblasti.
Informace v březnové „Řeči“.
Informace ke klubu „A JE TO“ - paní Psotová (732 325 457).

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČNOSČNOSČNOSČNOSČNOST BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAVVVVVAAAAA
MARMARMARMARMARTINŮ A ZUŠ VÍTĚZSLATINŮ A ZUŠ VÍTĚZSLATINŮ A ZUŠ VÍTĚZSLATINŮ A ZUŠ VÍTĚZSLATINŮ A ZUŠ VÍTĚZSLAVYVYVYVYVY

KAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ
pořádá

v pondělí 6. března 2006 - 19 hodin
v koncertním sále ZUŠ, Palackého 70

„Z dopisů Bohusla„Z dopisů Bohusla„Z dopisů Bohusla„Z dopisů Bohusla„Z dopisů Bohuslavvvvva Mara Mara Mara Mara Martinů Miloši Šafrtinů Miloši Šafrtinů Miloši Šafrtinů Miloši Šafrtinů Miloši Šafránkánkánkánkánkooooovi“vi“vi“vi“vi“
/třetí část cyklu „Martinů a jeho přátelé“/

Ladislav Lakomý - umělecký přednes, Ladislav Doležel - klavír

ODBODBODBODBODBOR  KČT MorOR  KČT MorOR  KČT MorOR  KČT MorOR  KČT Moraaaaavvvvvssssská Slaká Slaká Slaká Slaká Slavia Řečkvia Řečkvia Řečkvia Řečkvia Řečkooooovicevicevicevicevice
ssssspolu s 1polu s 1polu s 1polu s 1polu s 10. s0. s0. s0. s0. střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkkem Mafem Mafem Mafem Mafem Mafeking a 1eking a 1eking a 1eking a 1eking a 16. s6. s6. s6. s6. střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkkem Duha Junákem Duha Junákem Duha Junákem Duha Junákem Duha Junákaaaaa

vvvvve se se se se spoluprpoluprpoluprpoluprpolupráci s oblasáci s oblasáci s oblasáci s oblasáci s oblastí KČT Brtí KČT Brtí KČT Brtí KČT Brtí KČT Brněnsněnsněnsněnsněnskkkkkooooo
pod zášpod zášpod zášpod zášpod záštittittittittitou Úřou Úřou Úřou Úřou Úřadu měsadu měsadu měsadu měsadu městststststské čáské čáské čáské čáské části Brti Brti Brti Brti Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
za podporza podporza podporza podporza podpory Odbory Odbory Odbory Odbory Odboru šu šu šu šu škkkkkolsolsolsolsolství, mládetví, mládetví, mládetví, mládetví, mládežžžžže a těloe a těloe a těloe a těloe a tělovýchovýchovýchovýchovýchovy MMBvy MMBvy MMBvy MMBvy MMB

StStStStStatutáratutáratutáratutáratutárního měsního měsního měsního měsního městtttta Bra Bra Bra Bra Brnanananana

POŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDAAAAAJÍJÍJÍJÍJÍ

vvvvve dnech  1e dnech  1e dnech  1e dnech  1e dnech  177777. - 1. - 1. - 1. - 1. - 19. 2. 20069. 2. 20069. 2. 20069. 2. 20069. 2. 2006
4. r4. r4. r4. r4. ročníkočníkočníkočníkočník

mezinármezinármezinármezinármezinárodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkodního dálkooooovvvvvého pochodu  IVVého pochodu  IVVého pochodu  IVVého pochodu  IVVého pochodu  IVV

ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOČERNOHORSKÉ ŠLÁPOČERNOHORSKÉ ŠLÁPOČERNOHORSKÉ ŠLÁPOČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTTTTTYYYYY
POPOPOPOPOZZZZZOR!!! ZMĚNOR!!! ZMĚNOR!!! ZMĚNOR!!! ZMĚNOR!!! ZMĚNA TERMÍNU AKA TERMÍNU AKA TERMÍNU AKA TERMÍNU AKA TERMÍNU AKCE PRCE PRCE PRCE PRCE PROOOOOTITITITITI

KALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘIKALENDÁŘI

Černohorské šlápoty je pochod, který jsme připravili pro příznivce
předjarních pochodů v oblasti severně od Brna, táhnoucí se až
k Černé Hoře. Trasy vedou Brněnským masivem Adamovskou
vrchovinou až k Boskovické brázdě a zpět Řečkovicko-Kuřimským
prolomem hlubokými lesy i mnohými pozoruhodnými místy.
Kilometráž je sice navržena převážně po turistických značkách, je
však připraveno i řešení při špatné průchodnosti terénem převážně
po silnicích.
Všechny trasy pochodu nalezneme na turistické mapě č. 85 OKOLÍ
BRNA Svratecko

1111177777. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006. 2. 2006
pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:
111113 km:3 km:3 km:3 km:3 km: Řečkovice, Česká, Ivanovice, Řečkovice

1111103 km:03 km:03 km:03 km:03 km: Řečkovice, Hluboké Dvory, Černá Hora, Jedovnice,
Pozořice, Řečkovice

cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasa:asa:asa:asa:asa:
22 km:22 km:22 km:22 km:22 km: Řečkovice, Jinačovice, Kuřim, Řečkovice

111118. 2. 20068. 2. 20068. 2. 20068. 2. 20068. 2. 2006
pěší trpěší trpěší trpěší trpěší trasyasyasyasyasy:::::
50 km:50 km:50 km:50 km:50 km: Řečkovice, Kuřim, Hluboké Dvory, Černá Hora,

Lipůvka, Řečkovice
40 km:40 km:40 km:40 km:40 km: Řečkovice, Jinačovice, Kuřim, Lipůvka, Vranov,

Ořešín, Řečkovice
34 km:34 km:34 km:34 km:34 km: Řečkovice, Kuřim, Vranov, Řečkovice
222227 km:7 km:7 km:7 km:7 km: Řečkovice, Lelekovice, Ořešín, Řečkovice
111113 km:3 km:3 km:3 km:3 km: Řečkovice, Ivanovice, Řečkovice
6 km:6 km:6 km:6 km:6 km: Řečkovice, U Vránova mlýna, Řečkovice

cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasyasyasyasyasy:::::
999991 km:1 km:1 km:1 km:1 km: Řečkovice, Kuřim, Vranov, Černá Hora, Křtiny,

Bílovice, Řečkovice
59 km:59 km:59 km:59 km:59 km: Řečkovice, Vranov, Lipůvka, Černá Hora, Újezd

u Černé Hory, Řečkovice
26 km:26 km:26 km:26 km:26 km: Řečkovice, Lelekovice, Vranov, Ořešín, Řečkovice

111119. 2. 20069. 2. 20069. 2. 20069. 2. 20069. 2. 2006
pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:pěší trasa:
111110 km:0 km:0 km:0 km:0 km: Řečkovice, Ivanovice, Řečkovice

cyklocyklocyklocyklocyklotrtrtrtrtrasa:asa:asa:asa:asa:
25 km:25 km:25 km:25 km:25 km: Řečkovice, Česká, Vranov, Ořešín, Řečkovice

StStStStStarararararttttt:::::
Palackého nám. (starý pivovar), Řečkovice

17. 2. 2006 v 15.00 - 17.00 hodin
18. a 19. 2. 2006 v 6.00 - 10.00 hodin

UkUkUkUkUkončončončončončení pochoduení pochoduení pochoduení pochoduení pochodu
17. a 18. 2. 2006 ve 20.00 hodin

19. 2. 2006 v 16.00 hodin

StStStStStararararartttttooooovnévnévnévnévné
pro majitele platné karty Eurobeds - sleva 5,- Kč,

děti do 6 let - trasy 6 až 13 km zdarma, ostatní trasy 10,- Kč,
děti do 15 let - trasy 6 až 26 km 18,- Kč,  ostatní trasy 28,- Kč,

pro ostatní pochodníky - trasy 6 až 26 km 28,- Kč,
ostatní trasy 35,- Kč.
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PRPRPRPRPRO MILO MILO MILO MILO MILOOOOOVNÍKY SVNÍKY SVNÍKY SVNÍKY SVNÍKY STTTTTOOOOOVEK  JE  PŘIPRAVEK  JE  PŘIPRAVEK  JE  PŘIPRAVEK  JE  PŘIPRAVEK  JE  PŘIPRAVENVENVENVENVENAAAAA
JEDNOOKRJEDNOOKRJEDNOOKRJEDNOOKRJEDNOOKRUHOUHOUHOUHOUHOVVVVVÁ  SÁ  SÁ  SÁ  SÁ  STTTTTOOOOOVKAVKAVKAVKAVKA

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČNÝ SČNÝ SČNÝ SČNÝ SČNÝ STTTTTARARARARART JE VE 20.00 HODINT JE VE 20.00 HODINT JE VE 20.00 HODINT JE VE 20.00 HODINT JE VE 20.00 HODIN

Úhrada předem je možná složenkou, na účet 1344435379/0800
nebo hotově organizátorům  na  pochodech.
Za razítko IVV se neplatí žádný poplatek.
Na startu a v cíli dostatek tekutin zdarma i za peníz, drobné
občerstvení na cestu a na kontrolách delších tras.
Pro děti s doprovodem dospělých příbuzných (rodičů, prarodičů)
je pořádána soutěž Toulavý Náprstek se získáním figuriny za účast
na 3 pochodech libovolných tras.
Přihlášky zasílejte na adresu Ing. Jaroslav Černý, M.Hübnerové 26,
621 00 Brno, telefon 549 275 763, mobil 608 875 157, e-mail:
ursus@skaut.org
Informace též na adrese Bohumil Masařík, Bratří Kotrbů 7, 664 47
Střelice u Brna, telefon 547 239 654, mobil 608 854 161, e-mail:
b.masarik@seznam.cz

Jsou naším tichým svědomím. Denně je potkáváme na ulicích,
s některými se zdravíme, většinou je však míjíme, aniž víme, kdo
jsou. Dnešní osmdesátníci, účastníci III. odboje, muklové, lidé
odsouzení před mnoha lety za nicotné prohřešky proti tehdejšímu
režimu k mnoha letům vězení, někteří dokonce k trestům nejvyšším.
Dnešní mladá generace, která již vyrůstá v podmínkách demokracie
a zejména svobody slova, nad touto částí naší historie jen nevěřícně
kroutí hlavou. Pro ni to jsou pohádky, něco, co se již nemůže opakovat.
Žel Bohu - může, i když si to většina z nás jistě nepřeje. Připomeňme
si onu dobu skvělých budovatelských úspěchů, nadšených průvodů
a manifestací, ale i hrůzy a strachu padesátých let na osudech několika
z nich.

MGR. JOSEFMGR. JOSEFMGR. JOSEFMGR. JOSEFMGR. JOSEFA ANNA ANNA ANNA ANNA ANNA MAZALA MAZALA MAZALA MAZALA MAZALOOOOOVVVVVÁ-ZEMANOÁ-ZEMANOÁ-ZEMANOÁ-ZEMANOÁ-ZEMANOVVVVVÁÁÁÁÁ
Narodila se v malé obci na Vyškovsku a dnes žije u nás v Řečkovicích.
Vyrůstala v zemědělské rodině s pěti dětmi, závislé na živobytí ze
čtyřhektarového hospodářství, kde práce a modlitba ústila ve vědomí
odpovědnosti k Bohu i k národu. Nebylo pomyšlení na studia,
i její ruce byly třeba k uhájení života, proto se odhlásila po třetí tříděz
gymnázia. Studia si doplnila externě po válce, kdy se bratr vrátil
z nasazení v Říši. Za dva roky překlenula 5 let učiva k maturitě - v tu
dobu učila náboženství na ZŠ - z domova nemohla žádat podporu,
nebylo z čeho pomáhat. Jejím cílem bylo vystudovat vysokou školu,
být rovna učitelům, ba vědět víc než oni, a pak opět učit to nejnutnější,
kdykoli to bude potřeba. Tak bylo přirozené, že ve společenství věřící
mládeže se zapojila do katolické akce, vedla kroužky studentů v intencích
církve k plnému životu. Snažila se, aby vysokoškolskému vzdělání
odpovídala i kvalitní filozofická úroveň. Spolu s jinými rozmnožila
knihu Alexandra Brunnera Základní otázky filosofie. Byla to jediná
možná záminka k odsouzení jako „důkaz“ o protistátní činnosti, který
však předložen nebyl. A právě tuto knihu sama dodala k rehabilitačnímu
řízení, vypůjčenou ze Slovenské akademie věd. Bylo to průkazné
a soudem uznané už r. 1974. Plné rehabilitace se dočkala v r. 1992.
Ve vězení strávila přes 6 let jako přadlena lnu, v opukovém lomu,
v gumárně a nejdéle - přes čtyři roky - na Štátnych majetkoch

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

na Slovensku, označovaných a mnohými ženami prožívaných jako
galeje. Odtud se vrátila domů, ne však na svobodu, jen do civilu:
„Mohu jen prohlásit, že nelituji ani dne, kdy jsem tam musela být,
nikdy bych neprožila tolik čistého a věrného přátelství, vzájemné
ochrany a radosti ze života trvající doposud, kalené tehdy jen
pomyšlením na staré rodiče - ale když mi maminka do vězení napsala:
„Anynko, pro Krista Pána musíme i trpět“ - to byla posila!“
Nebylo to vůbec lehké být v takzvané vazbě - vyšetřování - hlad,
ponižování denno-denně, zima, fízlice, které si vymýšlely
problematická neskutečná obvinění, tresty, korekce, fyzické i duševní
týrání, mukl byl méně než tažné zvíře - i když bita nebyla, ale co
sama  známky toho viděla - bylo na denním pořádku, rafinované,
záludné, hrůzné, dodnes to odnáší zdraví dětí muklyň i muklů,
pokud je vůbec děvčata mohla donosit.
Za Pražského jara dostala paní Jožka možnost dostudovat. To už
měli manželé Mazalovi tři děti, oba při nich studia dokončili.
Vladimír musel odejít ze studií, jinak by ho zavřeli, ale zvládli to
oba a dokonce ještě mohli učit své předměty, Vladimír od šedesátého
osmého až do důchodu, Jožka od sedmdesátého pátého rovněž.
Doba mezitím - nádenice u zedníků, průvodčí městské dopravy,
uklízečka, náboženství jen dva roky 68-70, potom až když bylo
volněji od 87. do devadesátého sedmého. I češtinu a dějepis učila
deset let, část z toho jako výpomoc v důchodu.
Potěšilo, když ji školské orgány ocenily plaketou J. Á. Komenského
a Masarykova univerzita plaketou ze žlutého kovu k 75. výročí
založení Masarykovy univerzity v Brně.
Osud paní Mgr. Mazalové je svědectvím záměrného ničení života
mladých lidí, kteří se provinili jen tím, že měli vlastní názor, svou
vlast milovali a za ni se angažovali.
„Musely jsme tam být, jinak by mnohá úspěšněji napravila svůj
první pokus o nedokonanou sebevraždu.“

J.M.  a  I.K.J.M.  a  I.K.J.M.  a  I.K.J.M.  a  I.K.J.M.  a  I.K.

POČÍTAČOVÉ  KURZY  pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel:  541227559, mobil 737/405886.
MALÍŘ  POKOJŮ, tel. : 549 27 27 38,  604/51 87 76.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
POVEDU  Vaše účetnictví vč. mezd a daň. přiznání. Tel. 603903029.
VČELAŘ  nabízí med květový, lipový, akátový, lesní od 95,-Kč/kg,
medovinu, mateří kašičku, propolis. PO až PÁ 15-18 h nebo domluva
tel. 549250323 Kr. Pole, Sv. Čecha 36, zast. tram. č. 1 „Husitská“.
ANGLIČTINA - výuka, překlady, tlumočení - nabízí lektorka s praxí
v jazykové škole a ve firmách. Kontakt: 723 253 699.
V ŘEČKOVICÍCH JSOU VOLNÉ  ZAHRÁDKY, volejte p. Maršál
- 549 27 57 17 v 07.15 hod.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (i malý ve
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce.
Tel.: 776 809 213. Zn.: Brno i okraj.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ  i v horším stavu. Dohoda
jistá. Tel.: 546 220 361.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ  pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ  i s chatou. Finance
mám. Tel.: 546 220 361.
HLEDÁM KE KOUPI byt nejlépe v osobním vlastnictví. 2+1 nebo
3+1. Tel.: 720 437 539.
HLEDÁM HODNOU PANÍ, která by 2x - 3x týdně vzala na
procházku 17měsíční holčičku. Pracující maminka na mateřské,
Kubova ulice. Tel. 541 226 395, 605 823 989.
JARNÍ I LETNÍ BURZA OŠACENÍ, OBUVI a sport. potřeb pro
děti a mládež se koná 21.-24.3. 2006 v sále býv. pivovaru

TAKTAKTAKTAKTAKOOOOOVVVVVÁ BÁ BÁ BÁ BÁ BYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTA PA PA PA PA PADESÁADESÁADESÁADESÁADESÁTTTTTÁÁÁÁÁ
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PREVENTIVNĚ INFPREVENTIVNĚ INFPREVENTIVNĚ INFPREVENTIVNĚ INFPREVENTIVNĚ INFORMAČNÍORMAČNÍORMAČNÍORMAČNÍORMAČNÍ
MÍSMÍSMÍSMÍSMÍSTNOSTNOSTNOSTNOSTNOST NT NT NT NT NA NOA NOA NOA NOA NOVÉM MÍSVÉM MÍSVÉM MÍSVÉM MÍSVÉM MÍSTĚTĚTĚTĚTĚ

Většina obyvatel města Brna zřejmě už v médiích zaznamenala
informaci o nedávném prodeji historického objektu na Šilingrově
náměstí nazvaného Městský dvůr. Tuto, léta chátrající budovu,
koupila v loňském roce od města španělská firma specializující
se na rekonstrukce historických objektů, převážně za účelem
provozování luxusních hotelů. Změna majitele budovy Městský
dvůr však ovlivnila ještě jednu důležitou skutečnost, a to nutnost
přestěhování Preventivně informační místnosti Městské policie
Brno, která zde dosud působila. Na tomto pracovišti poskytují
proškolení strážníci široké veřejnosti nejen mnoho užitečných
informací ze všech oblastí kriminality, ale seznamují zájemce
s podrobnostmi jednotlivých preventivních projektů, novými
vyhláškami a taktéž zajišťují poradenské služby k ochraně života,
zdraví a majetku. Pro informace si tak za rok a půl provozu
přišly stovky obyvatel města i jeho návštěvníků, hledajících
v jihomoravské metropoli například sídla státních úřadů, soudů
nebo příslušné služebny městské i státní policie.
Po změně majitele objektu proto bylo nutné přestěhovat
Preventivně informační místnost městské policie do nových

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

prostor, kde by byly na vhodném a přístupném místě - nejlépe
v centru města - zajištěny všechny dosavadní služby pro veřejnost.
K tomuto účelu se jako nejvhodnější nakonec ukázalo přízemí
budovy na Zelném trhu č.13 (viz. foto), kde jsou zájemcům
opět veškeré rady i tiskové materiály k dispozici. Případní zájemci
o informace se mohou strážníků dotazovat i telefonicky, na
čísle: 544 252 617.

MgrMgrMgrMgrMgr. Lenk. Lenk. Lenk. Lenk. Lenka Šmera Šmera Šmera Šmera Šmerdododododovvvvvá, á, á, á, á, Michal SimandlMichal SimandlMichal SimandlMichal SimandlMichal Simandl
Odbor prOdbor prOdbor prOdbor prOdbor preeeeevence MP Brvence MP Brvence MP Brvence MP Brvence MP Brno, no, no, no, no, odb.prodb.prodb.prodb.prodb.preeeeevence@mvence@mvence@mvence@mvence@mpbrpbrpbrpbrpbrno.czno.czno.czno.czno.cz

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

v Řečkovicích. Úterý 21. 3. pouze příjem zboží od 9.00-18.00 hod.,
ST+ČT příjem + prodej, pátek vyúčtování + vrácení. Inf. 605 089
298, 541 22 63 83 - pí. Procházková.
BANKOVNÍ PŮJČKY  do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.
EUROPEAN FINANCE nabízí zpracování daňové evidence
a účetnictví, zajištění hypoték, úvěrů (i podnikatelských) a půjček,
poradenství a zprostředkování investování volných finančních
prostředků. Tel: 777 106 396, 603 727 864.
KADEŘNICTVÍ - na Horáckém nám. (posilovna TAK HELLAS).
Prac. doba PO-PÁ 8:00-14:00, odpoledne a sobota dle přání
a domluvy. Těšit se na Vás bude Andrea Krčková, tel.: 736 443 248.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA TEXTILNÍ GALANTERIE,
metrového zboží, prádla a ponožek na Vránove ul. 171 v Brně -
Řečkovicích.  Prodejní doba od 9.30-12.30, 13-17 hod.
VYMĚNÍM st. byt 3+1 v zrekonstruovaném panelovém sídlišti Líšeň
za menší st. byt v Řečkovicích. Tel.: 605 115 383.

V LEDNU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Vladimír  PEROUTKA 92 let
Věra  KARFÍKOVÁ 92 let
Růžena  HLOUŠKOVÁ 92 let
Božena  EFFENBERGEROVÁ 91 let
Josef ČERNÝ 85 let
František  KUČERA 85 let
Zdeňka  HAVRÁNKOVÁ 85 let
Anna  SUCHÁ 85 let
Emilie  LOUBALOVÁ 85 let
Marie  WALTEROVÁ 85 let
Marie  NIKLOVÁ 85 let
Libuše  KUČEROVÁ 85 let
Josefa  TRNKOVÁ 85 let
Zdeněk  JEŘÁBEK 80 let
Rudolf  ŠEBEK 80 let
Miroslav ŠEDÝ 80 let
Stanislav  ŠOHAJ 80 let
Ludmila  ZELNÍČKOVÁ 80 let
Zdenka  BĚLKOVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece


