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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na svém
IX. zasedání dne 20. 12. 2007 schválilo rozpočet městské části na
rok 2008 v celkovém objemu příjmů Kč 56 546 tis. a v celkovém
objemu výdajů Kč 73 696 tis. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt
stavem finančních prostředků na účtech městské části, naspořených
v předcházejících letech. Podrobný rozpis rozpočtu městské části
je uveřejněn na internetových stránkách městské části a je
k nahlédnutí na Ekonomickém odboru ÚMČ.

Ing. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela Kozozozozozohorohorohorohorohorssssskákákákáká
VVVVVedoucí Eedoucí Eedoucí Eedoucí Eedoucí EO ÚMČO ÚMČO ÚMČO ÚMČO ÚMČ

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET KAPITZPOČET KAPITZPOČET KAPITZPOČET KAPITZPOČET KAPITÁLÁLÁLÁLÁLOOOOOVÝCH VÝDVÝCH VÝDVÝCH VÝDVÝCH VÝDVÝCH VÝDAAAAAJŮJŮJŮJŮJŮ
Z VLASZ VLASZ VLASZ VLASZ VLASTNÍCH PRTNÍCH PRTNÍCH PRTNÍCH PRTNÍCH PROSOSOSOSOSTŘEDKŮ MČ V RTŘEDKŮ MČ V RTŘEDKŮ MČ V RTŘEDKŮ MČ V RTŘEDKŮ MČ V ROCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008

MČ: BrMČ: BrMČ: BrMČ: BrMČ: Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
PPPPParararararagragragragragrafafafafaf SRSRSRSRSR

polopolopolopolopoložkžkžkžkžkaaaaa TEXTTEXTTEXTTEXTTEXT 20082008200820082008
v tis. Kčv tis. Kčv tis. Kčv tis. Kčv tis. Kč

22222222221111122222 SilniceSilniceSilniceSilniceSilnice 111118080808080
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om: 111118080808080

Přechod na ulici Družstevní 180
22222222221111199999 OsOsOsOsOst. zálet. zálet. zálet. zálet. záležitžitžitžitžitosososososti pozti pozti pozti pozti pozemních kemních kemních kemních kemních komunikomunikomunikomunikomunikacíacíacíacíací 300300300300300

66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om: 300300300300300
Rekonstrukce schodiště Renčova-Vitáskova 300

33333111111111111111 PřPřPřPřPředšedšedšedšedškkkkkolní zařolní zařolní zařolní zařolní zařízízízízízeníeníeníeníení 660660660660660
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om: 660660660660660

MŠ Novoměstská - výměna celého plotu 200
MŠ Tumaňanova - rekonstrukce střechy 400
MŠ Tumaňanova - výměna sklepních oken 60

33333111111111133333 Základní šZákladní šZákladní šZákladní šZákladní škkkkkolyolyolyolyoly 30003000300030003000
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om: 30003000300030003000

ZŠ Horácké nám. - okna 3000
33333424242424211111 VVVVVyužití využití využití využití využití volného času dětí a mládeolného času dětí a mládeolného času dětí a mládeolného času dětí a mládeolného času dětí a mládežžžžžeeeee 36003600360036003600

66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om:
Rekonstrukce dětských sportovišť
Horácké náměstí 3600

36363636361111122222 BytBytBytBytBytooooovvvvvé hosé hosé hosé hosé hospodářspodářspodářspodářspodářství (ÚZ 400)tví (ÚZ 400)tví (ÚZ 400)tví (ÚZ 400)tví (ÚZ 400) 1111111111500500500500500
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om: 1111111111500500500500500

Modernizace výtahu Žitná 15 1500
Regenerace a nástavby bytových domů
bez určení 10000

33333444441111122222 SporSporSporSporSportttttooooovní zařvní zařvní zařvní zařvní zařízízízízízení v majeení v majeení v majeení v majeení v majetktktktktku obceu obceu obceu obceu obce
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvby - v ty - v ty - v ty - v ty - v tom:om:om:om:om:

Dětské hřiště při ul. Vlasty Pittnerové
Dětské hřiště při ul. Novoměstská

36363636361111133333 NNNNNebebebebebytytytytytooooovvvvvé hosé hosé hosé hosé hospodářspodářspodářspodářspodářstvítvítvítvítví 11111930930930930930
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvbyyyyy 11111930930930930930

Sýpka - podlahy, dveře 1500
Pivovar -  podlahy, omítky 150
Eliseum-střecha 280

36336336336336311111 VVVVVeřeřeřeřeřeeeeejné osvětleníjné osvětleníjné osvětleníjné osvětleníjné osvětlení 200200200200200
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvbyyyyy 200200200200200

Osvětlení ulice Škrétova a Renčova 200
36393639363936393639 KKKKKomunální službomunální službomunální službomunální službomunální služby a úzy a úzy a úzy a úzy a územní remní remní remní remní rozvozvozvozvozvooooojjjjj

jinde nezařjinde nezařjinde nezařjinde nezařjinde nezařazazazazazenýenýenýenýený 11111580580580580580
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvbyyyyy 11111580580580580580

Ploty v zahrádkářské kolonii 80
Regenerace panelového sídliště 1500

33333777774545454545 PéčPéčPéčPéčPéče o vzhled obcí a ve o vzhled obcí a ve o vzhled obcí a ve o vzhled obcí a ve o vzhled obcí a veřeřeřeřeřeeeeejnou zjnou zjnou zjnou zjnou zeleňeleňeleňeleňeleň 7070707070
66666111112222211111 BudoBudoBudoBudoBudovyvyvyvyvy, haly a s, haly a s, haly a s, haly a s, haly a stttttaaaaavbvbvbvbvbyyyyy 7070707070

Projektová dokumentace
parkových úprav Sibiřská 70

66666111117777711111 ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost míst míst míst míst místní stní stní stní stní sprprprprprávyávyávyávyávy 890890890890890
66666111112222211111 ObObObObObjekt rjekt rjekt rjekt rjekt radnice - radnice - radnice - radnice - radnice - rekekekekekonsonsonsonsonstrtrtrtrtrukukukukukce kce kce kce kce kanalizace,analizace,analizace,analizace,analizace,

sociální zařsociální zařsociální zařsociální zařsociální zařízízízízízeníeníeníeníení 600600600600600
66666111112525252525 VVVVVýpočýpočýpočýpočýpočeeeeetní ttní ttní ttní ttní technikechnikechnikechnikechnika - v ta - v ta - v ta - v ta - v tom:om:om:om:om: 290290290290290

nákup serveru WINDOWS 2003 nebo 2007
(hardware Kč 50 tis., CALL licence Kč 50 tis.)
ostatní - nový fax, notbook pro zápisy,
LCD monitory, nové PC Kč 190 tis.
MČ z vlasMČ z vlasMČ z vlasMČ z vlasMČ z vlastních prtních prtních prtních prtních prososososostřtřtřtřtředků celkedků celkedků celkedků celkedků celkememememem 2392392392392391111100000

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČETZPOČETZPOČETZPOČETZPOČET
FINFINFINFINFINANCANCANCANCANCOOOOOVVVVVÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NA RA RA RA RA ROK 2008OK 2008OK 2008OK 2008OK 2008

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
A MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORA

POL TEXT SR 2008
8115 Zapojení zůstatku Sociálního fondu 187 000
8115 Zapojení zůstatku základního běžného účtu 5 850 000
8115 Zapojení zůstatku Fondu rezerv a rozvoje 11 113 000
CelkCelkCelkCelkCelkem fem fem fem fem financoinancoinancoinancoinancovvvvváníáníáníáníání 17 150 000

ROROROROROZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEZPOČET MČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
A MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA MOKRÁ HORA NA RA RA RA RA ROK 2008OK 2008OK 2008OK 2008OK 2008

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání na sání na sání na sání na sání na strtrtrtrtr.3.3.3.3.3



22222ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 4. MIMOŘÁDNÉA ZE 4. MIMOŘÁDNÉA ZE 4. MIMOŘÁDNÉA ZE 4. MIMOŘÁDNÉA ZE 4. MIMOŘÁDNÉ
SCHŮZE RMČ, Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČSCHŮZE RMČ, Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČSCHŮZE RMČ, Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČSCHŮZE RMČ, Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČSCHŮZE RMČ, Z IX. ZASEDÁNÍ ZMČ

A Z 22. SCHŮZE RMČA Z 22. SCHŮZE RMČA Z 22. SCHŮZE RMČA Z 22. SCHŮZE RMČA Z 22. SCHŮZE RMČ
4. mimořádná schůze RMČ se konala 19. 12. Rada projednala petici ze
dne 18. 8. 2007, doručenou 26. 11. 2007, týkající se Vavřineckých hodů.

IX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se kIX. zasedání ZMČ se konalo 20. 1onalo 20. 1onalo 20. 1onalo 20. 1onalo 20. 12. Zas2. Zas2. Zas2. Zas2. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2008: 24. 1.,
6.3., 17. 4., 19. 6., 4. 9., 23. 10., 18. 12.,

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočet městské části na rok 2008,
- rozhodlo, že v letošním roce nebude pořádán ples městské části,
- schválilo poskytnutí příspěvku 260 000 Kč sdružení Naděje na

opravu střechy objektu Hapalova 20,
- souhlasilo s darováním budovy T. Novákové 2 s pozemky

Jihomoravskému kraji - za podmínky, že celý objekt bude využit
pro gymnázium (zřizovatelem této školy je Jihomoravský kraj),

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo petici proti zřízení autobusové linky, která by projížděla

ulicí Duhovou a Renčovou, nesouhlasilo se zavedením takové
linky,

- projednalo petici týkající se Vavřineckých hodů a schválilo odpověď
na tuto petici,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

22. schůz22. schůz22. schůz22. schůz22. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 16. 16. 16. 16. 16. 1. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - prosinec 2007,
- souhlasila se jmenováním paní Marie Jelínkové do funkce ředitelky

MŠ Novoměstská 1 (paní Jelínková dosud působila jako učitelka
v této mateřské škole),

- projednala návrh rozpočtu bytového hospodářství na rok 2008,
- doporučila zastupitelstvu nesouhlasit s prodejem bytů v domě

Žitná 9 (připravuje se rekonstrukce tohoto domu a vybudování
nástavby s deseti byty na jeho střeše),

- projednala bytové záležitosti,
- schválila podání žádosti o dotaci z Fondu bytové výstavby města

Brna na regeneraci domu Žitná 9,
- schválila smlouvu o dílo se Zahradní a krajinářskou tvorbou, spol.

s r. o., Ponávka 2, Brno, na zpracování projektů nutných k podání
žádosti o státní dotaci na regeneraci panelového sídliště Řečkovice,

- schválila nájemní smlouvu na pronájem části parcely č. 49 (v ulici
T. Novákové) společnosti D. I. S., spol. s. r. o., Křižíkova 72,
Brno, ke zřízení stavebního dvora (tato společnost bude budovat
nové sítě v ulici Prašné, částečně také v Bohatcově a na Prumperku),

- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje pozemků,
- požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění

dopravního značení zakazujícího stání vozidel v úzkém průjezdu
kolem domu Renčova 32, o umístění doravního znečení
upravujícího přednost v jízdě na křižovatce Žilkova - Jelení,
o umístění dopravního značení zakazujícího zastavení vozidel
v Maříkově ulici před domem Maříkova 2,

- jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2008 ve složení
PaedDr. L. Filipi, Mgr. M. Viskot, prof. MUDr. J. Vaněk,
CSc., RNDr. I. Koláčný, pí I. Kubová,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. FL. FL. FL. FL. F.....

PRÁZDNÉ MÍSPRÁZDNÉ MÍSPRÁZDNÉ MÍSPRÁZDNÉ MÍSPRÁZDNÉ MÍSTNOSTNOSTNOSTNOSTNOSTI V NÁKUPNÍMTI V NÁKUPNÍMTI V NÁKUPNÍMTI V NÁKUPNÍMTI V NÁKUPNÍM
SSSSSTŘEDISKU VYTŘEDISKU VYTŘEDISKU VYTŘEDISKU VYTŘEDISKU VYSOČINSOČINSOČINSOČINSOČINAAAAA

Již více než drahnou dobu zírají na kolemjdoucí opuštěná
okna výkladů bývalé drogerie v nákupním středisku Vysočina. Čas
od času objeví se zájemce, který by chtěl oněm místům vdechnout
nový život, množí se i dotazy, proč je zde tak pusto.

Nutno říci, že společnost, která dosud drží klíče od vstupních
dveří, odmítá předat je městské části, neuznávajíc obec za vlastníka
dotyčného objektu. Nepřesvědčil ji ani zápis v katastru nemovitostí,
který praví, že město Brno je majitelem oné prodejny, konečné

POPLAPOPLAPOPLAPOPLAPOPLATEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPOMUNÁLNÍ ODPOMUNÁLNÍ ODPOMUNÁLNÍ ODPOMUNÁLNÍ ODPADADADADAD
V RV RV RV RV ROCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008OCE 2008

V roce 2008 zůstává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
Brna zaveden místní poplatek za komunální odpad, přičemž výševýševýševýševýše
poplatku činí 500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč500,- Kč na poplatníka a splatnost poplatku je opět
k 3333311111. 5.. 5.. 5.. 5.. 5. 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.

OsvOsvOsvOsvOsvobozobozobozobozobozeneneneneny od mísy od mísy od mísy od mísy od místního poplatktního poplatktního poplatktního poplatktního poplatku jsou fyzické osobu jsou fyzické osobu jsou fyzické osobu jsou fyzické osobu jsou fyzické osobyyyyy
vlasvlasvlasvlasvlastnící stnící stnící stnící stnící stttttaaaaavbu urvbu urvbu urvbu urvbu určččččenou k individuální renou k individuální renou k individuální renou k individuální renou k individuální rekrekrekrekrekreaci v Breaci v Breaci v Breaci v Breaci v Brně, a tně, a tně, a tně, a tně, a to odo odo odo odo od
poplatkpoplatkpoplatkpoplatkpoplatku vztu vztu vztu vztu vztahuahuahuahuahujícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téttttto so so so so stttttaaaaavbě, dále fyzické osobvbě, dále fyzické osobvbě, dále fyzické osobvbě, dále fyzické osobvbě, dále fyzické osobyyyyy
přpřpřpřpřihlášené k trihlášené k trihlášené k trihlášené k trihlášené k trvvvvvalému pobalému pobalému pobalému pobalému pobytu na adrytu na adrytu na adrytu na adrytu na adrese Husoese Husoese Husoese Husoese Husovvvvva 3, Husoa 3, Husoa 3, Husoa 3, Husoa 3, Husovvvvva 5a 5a 5a 5a 5
a Dominikánsa Dominikánsa Dominikánsa Dominikánsa Dominikánská 2 a kká 2 a kká 2 a kká 2 a kká 2 a konečně třonečně třonečně třonečně třonečně třeeeeetí a další nezaopatřtí a další nezaopatřtí a další nezaopatřtí a další nezaopatřtí a další nezaopatřený sourený sourený sourený sourený sourozozozozozenecenecenecenecenec
do 1do 1do 1do 1do 15 le5 le5 le5 le5 let (za st (za st (za st (za st (za splnění těchtplnění těchtplnění těchtplnění těchtplnění těchto krito krito krito krito kriterií - neerií - neerií - neerií - neerií - nejméně třjméně třjméně třjméně třjméně tři souri souri souri souri sourozozozozozenci jsouenci jsouenci jsouenci jsouenci jsou
nezaopatřnezaopatřnezaopatřnezaopatřnezaopatření a žiení a žiení a žiení a žiení a žijí vjí vjí vjí vjí ve se se se se společné domácnospolečné domácnospolečné domácnospolečné domácnospolečné domácnosti a zákti a zákti a zákti a zákti a zákonný zásonný zásonný zásonný zásonný zástupcetupcetupcetupcetupce
dolodolodolodolodoloží čží čží čží čží česesesesestné prtné prtné prtné prtné prohlášení o nezaopatřohlášení o nezaopatřohlášení o nezaopatřohlášení o nezaopatřohlášení o nezaopatřenosenosenosenosenosti dětí).ti dětí).ti dětí).ti dětí).ti 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.

PPPPPokladní hodinokladní hodinokladní hodinokladní hodinokladní hodinyyyyy:::::
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00 13.00 - 14.30
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00
Pá 8.00 - 12.00

Další možností je bezhobezhobezhobezhobezhotttttooooovvvvvososososostní přtní přtní přtní přtní přeeeeevvvvvododododod na účet 156304/5400,
přičemž variabilním symbolem 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 pošpošpošpošpoštttttooooovní poukázkyvní poukázkyvní poukázkyvní poukázkyvní 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
542 174 300, 542 174 303, 542 174 304, 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 přS využitím podkladů OŽP MMB přS využitím podkladů OŽP MMB přS využitím podkladů OŽP MMB přS využitím podkladů OŽP MMB připripripripripraaaaavil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klementvil Ing. Jan Klement

rozuzlení dosud nepřinesla ani řada soudních sporů, táhnoucích se
již druhé desetiletí. A žaloba na vyklizení, již naše městská část už
před několika lety doručila na soudní podatelnu, se zatím nedočkala
svého rozsouzení.

A tak bohužel nezbývá než dále hledět do místností zapadajících
prachem a sčítat čas, který na rozdíl od soudních procesů skutečně
běží.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
ssssstartartartartarososososostatatatata
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SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NZPOČET PŘÍJMŮ NA RA RA RA RA ROK 2008OK 2008OK 2008OK 2008OK 2008
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

§ Pol Text SR 2008
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 100 000
1341 Poplatek ze psů 565 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000
1347 Poplatek za VHP 420 000
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 590 000
1361 Správní poplatky 750 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci  SDVZ 6 596 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - neúčelová dotace od města 30 572 000
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Ořešín, Ivanovice 163 000
4131 Převody z VHČ 9 000 000

2169 2210 Přijaté sankční platby-stavební úřad 70 000
2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad 15 000
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzeráty 110 000
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary - Den dětí, Vavřinecké hody atd. 100 000
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové hospodářství 2 300 000
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství 1 400 000
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, výstavy 70 000
6171 2210 Přijaté sankční platby 15 000
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 70 000
6310 2141 Příjmy z úroků 320 000
CelkCelkCelkCelkCelkem přem přem přem přem příjmíjmíjmíjmíjmyyyyy 56 556 556 556 556 546 00046 00046 00046 00046 000

SCHVSCHVSCHVSCHVSCHVÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ RÁLENÝ ROOOOOZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDZPOČET VÝDAAAAAJŮ NJŮ NJŮ NJŮ NJŮ NA RA RA RA RA ROK 2008OK 2008OK 2008OK 2008OK 2008
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

oddíloddíloddíloddíloddíl TTTTTeeeeextxtxtxtxt SR 2008SR 2008SR 2008SR 2008SR 2008
22 Doprava 3 880 000
31 Vzdělávání 13 034 000
33 Kultura 1 137 000
34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 851 000
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 495 000
37 Ochrana životního prostředí 6 194 000

41 a 43 Sociální dávky a sociální služby 233 000
55 Požární ochrana 54 000
61 Státní správa a územní samospráva 24 818 000

CelkCelkCelkCelkCelkem výdajeem výdajeem výdajeem výdajeem výdaje 73 696 00073 696 00073 696 00073 696 00073 696 000

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO-ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO-ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO-ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO-ŘEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE
NNNNNABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:

Na jarní prázdniny jsme připravili:
11111. V. V. V. V. Výtvýtvýtvýtvýtvarararararné dílnné dílnné dílnné dílnné dílny na DDM Ky na DDM Ky na DDM Ky na DDM Ky na DDM Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 16  16  16  16  16  18 - 22. 2.:8 - 22. 2.:8 - 22. 2.:8 - 22. 2.:8 - 22. 2.: Denně od 9.00 do 13.00 hodin.
Cena 800,-Kč/týden. Informace a přihlášky: Hana Kovářová 777 686 567
2. V2. V2. V2. V2. Výtvýtvýtvýtvýtvarararararné dílnné dílnné dílnné dílnné dílny (1y (1y (1y (1y (18. - 20. 2.) na téma 8. - 20. 2.) na téma 8. - 20. 2.) na téma 8. - 20. 2.) na téma 8. - 20. 2.) na téma „Ces„Ces„Ces„Ces„Cesttttta do minulosa do minulosa do minulosa do minulosa do minulosti světti světti světti světti světadílů“adílů“adílů“adílů“adílů“     v obchůdkv obchůdkv obchůdkv obchůdkv obchůdkuuuuu
U včU včU včU včU včeličeličeličeličeliček (Pek (Pek (Pek (Pek (Palackého třalackého třalackého třalackého třalackého třída 1ída 1ída 1ída 1ída 1000004)4)4)4)4) a celodenní výpr a celodenní výpr a celodenní výpr a celodenní výpr a celodenní výpraaaaavvvvva va va va va ve čtvre čtvre čtvre čtvre čtvrtttttek 2ek 2ek 2ek 2ek 211111. 2.. 2.. 2.. 2.. 2.
Výtvarné dílny pondělí - středa v době 9.00 - 12.00 hodin. (cena 1 dílničky je 100,- Kč). Program
pondělí - čtvrtek je za 450,-Kč. Lze se přihlásit i na jednotlivé dny nebo jen na dílničky.
Informace a přihlášky: Karla Psotová 732 325 457
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMACE O KRCE O KRCE O KRCE O KRCE O KROUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:
DDM KDDM KDDM KDDM KDDM Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 16 nabízí od únor6 nabízí od únor6 nabízí od únor6 nabízí od únor6 nabízí od února noa noa noa noa nový krvý krvý krvý krvý kroužoužoužoužoužek:ek:ek:ek:ek:
TVOŘÍNEK pro školáky - čtvrtky 15.15 - 16.45. 800,- Kč/pololetí
Přihlášky a informace: Hana Kovářová 777 686 567
DDM se sídlem na ZŠ HorDDM se sídlem na ZŠ HorDDM se sídlem na ZŠ HorDDM se sídlem na ZŠ HorDDM se sídlem na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 13 má od 2. polole3 má od 2. polole3 má od 2. polole3 má od 2. polole3 má od 2. pololetí vtí vtí vtí vtí volná mísolná mísolná mísolná mísolná místtttta v kra v kra v kra v kra v kroužcích a klubech:oužcích a klubech:oužcích a klubech:oužcích a klubech:oužcích a klubech:
Modelářském kroužku pro začátečníky - úterý 15.00 - 16.30. 700.- Kč/pololetí
Mineralogickém - středa  15.30 - 16.30 nebo čtvrtek v 16.45 - 17.45. Cena 500 Kč/pololetí.
Vhodné pro děti, které již mají minimální znalosti o nerostech.
VlašVlašVlašVlašVlaštttttooooovičkyvičkyvičkyvičkyvičky klub pro maminky na MD, každé úterý 9.00 - 11.00 hodin. 200 Kč/pololetí
KrKrKrKrKrušušušušušpánekpánekpánekpánekpánek výtvarka v duchu nejen našich tradic pro děti od 8 let. 600,- Kč/pololetí
Klub „„„„„TTTTToulaoulaoulaoulaoulavvvvvé boé boé boé boé botičky“tičky“tičky“tičky“tičky“ - výpravy pro děti a dospělé
Přihlášky a informace: Karla Psotová 732 325 457

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMACE O AKCE O AKCE O AKCE O AKCE O AKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:
Dílničky „U včDílničky „U včDílničky „U včDílničky „U včDílničky „U včeličeličeličeličeliček“ek“ek“ek“ek“ (Palackého třída 104)
Pátky 16.00 - 18.00 hodin. Pro děti od 8 let
a dospělé. 100,-Kč/dílnička
28. 2. „PAPÍROVÁ“  - výroba ručního papíru
a papírových výrobků
28. 3. „JARNÍ“ - zdobená dárková krabička
a základy drátkování
VVVVVýprýprýprýprýpraaaaavvvvva klubu „a klubu „a klubu „a klubu „a klubu „TTTTToulaoulaoulaoulaoulavých bových bových bových bových botičtičtičtičtiček“ek“ek“ek“ek“
111116. 2. - „Za kr6. 2. - „Za kr6. 2. - „Za kr6. 2. - „Za kr6. 2. - „Za krásami Třásami Třásami Třásami Třásami Třebíčebíčebíčebíčebíče“e“e“e“e“
(muzeum - expozice vltavínů, bazilika
sv. Prokopa a židovské město- památky
Unesco). Informace a přihlášky: K. Psotová
732 325 457
PřPřPřPřPřipripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
VVVVVelikelikelikelikelikonoční dílničky v soboonoční dílničky v soboonoční dílničky v soboonoční dílničky v soboonoční dílničky v sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 15. 3. 20085. 3. 20085. 3. 20085. 3. 20085. 3. 2008
PrPrPrPrProběhnou v proběhnou v proběhnou v proběhnou v proběhnou v prososososostttttorororororách sálu bývách sálu bývách sálu bývách sálu bývách sálu bývaléhoaléhoaléhoaléhoalého
pivpivpivpivpivooooovvvvvarararararu - Pu - Pu - Pu - Pu - Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměstí 9 v dobětí 9 v dobětí 9 v dobětí 9 v dobětí 9 v době
od 9.00 do 1od 9.00 do 1od 9.00 do 1od 9.00 do 1od 9.00 do 12.00 hodin.2.00 hodin.2.00 hodin.2.00 hodin.2.00 hodin.
Program: pečení velikonočních perníčků,
zdobení a barvení kraslic, batikování  triček
a další aktivity.
Přineste si: Vyfouklá vajíčka (4 kusy),
krabičku na perníčky, světlé bavlněné tričko
a penízky na materiál v dílničkách.
Tato akce je vhodná pro děti od 6 let (menší
v doprovodu dospělého) a dospělé.
Těšíme se na vás!
Více informací o aktivitách DDM Řečkovice
najdete na adrese: www.dumdeti.vesele.info

KKKKKarararararla Psola Psola Psola Psola Psotttttooooovvvvvááááá

TŘÍDĚNÍ ODPTŘÍDĚNÍ ODPTŘÍDĚNÍ ODPTŘÍDĚNÍ ODPTŘÍDĚNÍ ODPADŮADŮADŮADŮADŮ
V MĚSV MĚSV MĚSV MĚSV MĚSTĚ BRNĚTĚ BRNĚTĚ BRNĚTĚ BRNĚTĚ BRNĚ

Kolem třídění odpadů v městě Brně
stále kolují nejasnosti. V ulicích běžně najdete
kontejnery na papír (modré), na barevné
a bílé sklo (zelené a bílé) a na PET lahve
(žluté). Do kontejnerů na PET lahve patří
skutečně jen známé plastové láhve od nápojů.
Ostatní plast, např. kelímky od jogurtů,
igelitové tašky či lahve od šampónů, se
v Brně netřídí, protože Brno zatím nemá
dotříďovací linku ani následného odběratele.
Tyto plasty, kromě PVC a polystyrenu, který
patří do sběrných surovin, tedy patří do
směsného odpadu. Na již nepoužívané
oblečení či jiný textil jsou v ulicích taktéž
kontejnery nebo ho můžete předat Charitě,

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní učitelce MarMarMarMarMartině Raisertině Raisertině Raisertině Raisertině Raiserooooovvvvvééééé za
pěknou vánoční besídku, kterou
připravila pro rodiče a žáky 2.D ZŠ
Horácké náměstí, pracoviště Uprkova. Ve
třídě panovala velmi milá, bezprostřední
a tvořivá atmosféra. Děti pěkně zahrály
na flétnu a přednesly připravená říkadla.
Společně s rodiči pak zhotovily tradiční
vánoční svícny a prováděly vánoční
obyčeje.
Mnohokrát děkujeme za příjemně
strávené dopoledne.

Za rZa rZa rZa rZa rodičodičodičodičodiče žáků 2.De žáků 2.De žáků 2.De žáků 2.De žáků 2.D
BlankBlankBlankBlankBlanka Šimka Šimka Šimka Šimka Šimkooooovvvvvááááá
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POSEIDON DOHLÍŽEL NPOSEIDON DOHLÍŽEL NPOSEIDON DOHLÍŽEL NPOSEIDON DOHLÍŽEL NPOSEIDON DOHLÍŽEL NA TĚLESNĚ POSA TĚLESNĚ POSA TĚLESNĚ POSA TĚLESNĚ POSA TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ZÁVTIŽENÉ ZÁVTIŽENÉ ZÁVTIŽENÉ ZÁVTIŽENÉ ZÁVODNÍKYODNÍKYODNÍKYODNÍKYODNÍKY
V závěru roku 2007 se odehrál šestý ročník Kuřimského pohárku, závodu pro tělesně postižené plavce, zapojené do celoroční výuky

plavání brněnského střediska sdružení KONTAKT bB. Závod tradičně pořádaný v městských lázních v Kuřimi je určen především
závodníkům - začátečníkům. Letos jej odstartoval 17. prosince sám
vládce moří Poseidon, výkony plavců komentovala sličná mořská panna
a závodníky k nejvyšším možným výkonům burcoval drobný mořský
potěr.

Téměř padesátka plavců ve věkovém rozmezí 5 - 41 let v bazénu
odevzdala všechny síly, ti zkušení se snažili zlepšit svoje osobní rekordy,
zatímco pro ty, kteří se do výuky zapojili teprve letos, bylo velkým
zadostiučiněním překonat v napjaté závodní atmosféře samostatně
a předepsaným plaveckým způsobem celou délku bazénu.

A kdo vyhrál putovní Kuřimský pohár a tím i  hlavní kategorii do
15 let? Tentokrát se závod nejvíce vydařil patnáctileté Veronice Žaludové
z Řečkovic, která má právo zvěčnit své jméno na poháru, celý rok jej
opatrovat a pilně trénovat, aby v příštím roce uspěla i v kategorii nad
15 let. Na druhém místě doplavala Slatiňačka Míša Philippi a třetí
loňská vítězka Janička Bradáčová z Králova Pole.

Děkujeme všem, kteří mají zásluhu na zdárném průběhu závodů
- plavcům, rodičům, dobrovolníkům i firmě TOS KUŘIM za finanční
podporu.

MarMarMarMarMarta Vta Vta Vta Vta Vooooojáčkjáčkjáčkjáčkjáčkooooovvvvvá, á, á, á, á, KKKKKONTONTONTONTONTAKAKAKAKAKT bBT bBT bBT bBT bB
wwwwwwwwwwwwwww.k.k.k.k.kontaktbb.czontaktbb.czontaktbb.czontaktbb.czontaktbb.cz

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercececececePlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

která koncem každého měsíce provádí sběr na 5. nástupišti vlakového nádraží. Rozpisy termínů a podrobnosti najdete na www.charitabrno.cz.
Ostatní odpad do popelnic nepatří a je nutné ho odvézt do sběrných středisek. Patří sem nebezpečný odpad (zbytky barev, ředitel, laky na vlasy
apod.), objemný odpad (nábytek, koberce apod.), stavební materiál (suť apod.), elektrozařízení podléhající bezplatnému zpětnému odběru,
elektroodpad (neúplné elektrospotřebiče) a kovy. Zvlášť je vhodné třídit na výrobu náročný hliník, který lze donést do naší Ekologické poradny
Veronica. Seznam sběrných středisek najdete na internetových stránkách www.sako.cz nebo si můžete zavolat na jejich zelenou telefonní linku
800 139 139. Město Brno provozuje internetovou stránku www.brno.cz/tridime, kde lze v digitální mapě po zadání ulice nalézt pro Vás nejbližší
kontejnery na tříděný odpad. S dotazy a připomínkami se můžete obracet na naši Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 - tel. 542 422 750,
veronica@veronica.cz, www.veronica.cz.

FFFFFooooottttto: Po: Po: Po: Po: P. Br. Br. Br. Br. Bradáčadáčadáčadáčadáč
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THE BRIDGE OTHE BRIDGE OTHE BRIDGE OTHE BRIDGE OTHE BRIDGE OVER TRVER TRVER TRVER TRVER TROUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLED
RAILRAILRAILRAILRAILWWWWWAAAAAYYYYY

Není to tak dávno, co prošel náš most, klenoucí se na úrovni ZŠ na
Novoměstské přes hradeckou radiálu a vedle ní rovnoběžnou železniční
trať do Tišnova, generální opravou. Dostalo se mu tehdy kromě kvalitnějších
stavebních prvků i nového povrchu, který se na dálku skvěl svým krásným
a rovným povrchem. Jeho popsané přednosti jsme měli možnost velebit
do prvního deště. Tehdy se most změnil jako mávnutím kouzelného proutku
ve fantastickou klouzačku, jíž by s minimálními náklady mohli využívat
hollywoodští producenti němých grotesek. Chodci na břiše, chodci na
zádech, chodci s nohama nad hlavou - to vše úplně zadarmo, dokud
povrch neoschl. Po četných intervencích spojených s expertízami byl povrch
upraven a bylo po legraci. Aspoň pro ty přihlížející, chodci si oddychli.

Nedávno, snad před deseti dny, jsem byl našimi spoluobčany -
pejskaři - upozorněn na nový fenomén, dosud unikající senzacechtivému
publiku - most probíjí!  V okamžiku, kdy je povrch mostu po dešti nebo
tání vlhký a boty nejsou zcela perfektně nepromáčivé, registrují chodci
pocity známé při nechtěném doteku špatně uzemněného elektrospotřebiče.
A pejsci začínají vibrovat a kvílet, ti svižnější vyskakují do náruče páníčka.
Podobně jako při doteku elektrického ohradníku na pastvině. Tyto
nepříjemné pocity se pak mají ještě stupňovat při průjezdu vlaku.

Tentokrát se správci komunikací začali zabývat problémem dříve,
než v prvním případě kluzkého povrchu, takže když se v úterý
15. ledna této senzace chopila TV Nova, byly Brněnské komunikace na
místě a byly dokonce schopny nabídnout před kamerou i urychlené řešení
probíjejícího mostu ve spolupráci s Českými dráhami. Věřme, že řešení
opravdu rychlé a účinné - tedy most opravit a ne jen osadit jej na obou
stranách cedulí s textem: „Most je možno použít jen na vlastní nebezpečí“.

A tak, když jsem ve středu v podvečer sledoval zprávy Novy
s informací z Řečkovic, vyskočila mi před očima  parafráze názvu snad
nejslavnější písně Paula Simona a Arta Garfunkla „Most přes rozbouřené
vody“. Snad se i ten náš most přes rozbouřenou železnici jednou zklidní.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOUOUOUOUOU
v klubov klubov klubov klubov klubovně Pionýr Řečkvně Pionýr Řečkvně Pionýr Řečkvně Pionýr Řečkvně Pionýr Řečkooooovice,vice,vice,vice,vice, Horácké náměstí 12, nabízí každé pondělí
od 17.00 do 19.00 hodin programy pro veřejnost - pro děti i dospělé.
S sebou přezůvky a 20,- Kč.
Bližší informace na: www.reckovice.pionyr.cz/klub
Aktuální nabídkAktuální nabídkAktuální nabídkAktuální nabídkAktuální nabídka na únor a břa na únor a břa na únor a břa na únor a břa na únor a březezezezezen:en:en:en:en:
4. 2. Veselé kolíčky (rukodělky, výroba „připomínacích“ figurek

z kolíčků na prádlo)
11. 2. Deskové hry s čajovnou (přijďte si zahrát některou z mnoha

našich deskových her nebo posedět u dobrého čaje z naší
nabídky…)

18. 2. není program (jarní prázdniny)
25. 2. Obložené mísy (pod vedením zkušeného lektora se naučíte,

jak si doma vytvořit na slavnostní stůl obložené mísy).
Zájemci, prosím, hlaste se na tel.: 602 834 675, kvůli zajištění
surovin)

3. 3. Řečkovice kdysi a dnes (přednáška L. Ulrichové o historii
a vývoji Řečkovic, srovnání fotografií různých míst v historii
a dnes)

10. 3. Deskové hry s čajovnou
17. 3. Velikonoční rukodělky.

Hana PrHana PrHana PrHana PrHana Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁCKÁCKÁCKÁCKÁ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, OLA UNIVERSUM, s.rs.rs.rs.rs.r.o..o..o..o..o.

   KOŘENSKÉHO 23A   KOŘENSKÉHO 23A   KOŘENSKÉHO 23A   KOŘENSKÉHO 23A   KOŘENSKÉHO 23A, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE,VICE,VICE,VICE,VICE,
TEL.: 5TEL.: 5TEL.: 5TEL.: 5TEL.: 5444441 225 11 225 11 225 11 225 11 225 17373737373

univunivunivunivunivererererersum@vsum@vsum@vsum@vsum@volnolnolnolnolnyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz wwwwwwwwwwwwwww.univ.univ.univ.univ.univererererersum.wu.czsum.wu.czsum.wu.czsum.wu.czsum.wu.cz
připravila pro maminky na mateřské dovolené tyto dopolední aktivity:
11111..... Společné muzicírSpolečné muzicírSpolečné muzicírSpolečné muzicírSpolečné muzicírooooovvvvvání s dětmi vání s dětmi vání s dětmi vání s dětmi vání s dětmi ve věke věke věke věke věku 1u 1u 1u 1u 1,5 - 4 r,5 - 4 r,5 - 4 r,5 - 4 r,5 - 4 rokyokyokyokyoky
2.2.2.2.2. Společná výtvSpolečná výtvSpolečná výtvSpolečná výtvSpolečná výtvarararararná dílna s dětmi vná dílna s dětmi vná dílna s dětmi vná dílna s dětmi vná dílna s dětmi ve věke věke věke věke věku 2 - 5 leu 2 - 5 leu 2 - 5 leu 2 - 5 leu 2 - 5 lettttt
Zahájení výuky v břZahájení výuky v břZahájení výuky v břZahájení výuky v břZahájení výuky v březnu 2008.eznu 2008.eznu 2008.eznu 2008.eznu 2008.
Bližší informace na www.universum.wu.cz nebo na výše uvedené adrese.

CHCETE BÝT „STRÁŽCEM PŘECHCETE BÝT „STRÁŽCEM PŘECHCETE BÝT „STRÁŽCEM PŘECHCETE BÝT „STRÁŽCEM PŘECHCETE BÝT „STRÁŽCEM PŘECHODU“?CHODU“?CHODU“?CHODU“?CHODU“?
Městská policie Brno, Odbor prevence, za podpory Magistrátu

města Brna, Kanceláře Brno - Zdravé město, realizuje od začátku školního
roku 2007/08 projekt velkého celospolečenského významu, který na
území Statutárního města Brna přispívá k bezpečnosti chodců, zejména
dětí při jejich cestách do školy přes pozemní komunikace v blízkosti
školských zařízení. Tento projekt je úspěšný i v jiných městech a obcích
v České republice.

V současné době velmi dobře fungují na přechodech u základních
škol, které jsou využívány žáky při jejich docházce na vyučování, tři „strážci“,
kteří tuto smysluplnou činnost vykonávají opravdu velmi dobře, s vědomím
přispět ve svém volném čase k bezpečnému pohybu dětí v silničním provozu.
Děje se tak v městských částech Vinohrady, Černovice a Komín.

Tyto osoby byly náležitě proškoleny strážníky Odboru prevence
MP Brno a obdržely od Odboru dopravy Magistrátu města Brna pověření,
které je opravňuje na základě § 79, odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000
Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů k zajištění bezpečného přechodu
dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v konkrétních místech.

Předpokladem pro přijetí dobrovolného zájemce o tuto
celospolečensky významnou funkci je jeho odpovídající způsobilost
a věk nad 18 let. Veškeré předepsané vybavení bude dalším případným
zájemcům poskytnuto zdarma. Dotyčné osoby by byly přítomny na
přechodech pro chodce nebo místech v blízkosti škol v době školního
vyučování ve všední den v době 7.00 - 8.00 hod., případně v době 11.30
- 12.30 hod., kdy končí vyučování na 1. stupni základních škol. Dobu
činnosti „strážců“ je možno individuálně dohodnout s ředitelstvím
zainteresovaných škol.

Zahájení činnosti nových „Strážců přechodů“ u základních škol
není nijak časově limitováno a  může začít po vydání příslušného
pověření. Pokud budete mít zájem stát se „Strážcem přechodu“,
kontaktujte v době od 7.30 do 18.30 hod. ve všední den strážníky
Odboru prevence v  Preventivně informační místnosti (PIM) MP Brno,
která sídlí na Zelném trhu č. 13 na tel. číslo 544 252 617, nebo přímo
na Odboru prevence  tel. 548 210 035 nebo 548 533 712 v době od
7.00 do 15.30 hod. Můžete nás rovněž kontaktovat na mailové adrese:
jaroslav.brezina@mpb.cz. V případě zájmu je třeba sdělit Vaše jméno
a příjmení a kontakt na Vás, nejlépe telefonem. V dohodnutém termínu
budete pozváni na krátké školení z příslušných právních předpisů,
bezpečnosti práce, první pomoci a praktického nácviku zastavování
vozidel. Zaučení na místě provádění Vaší činnosti nejlépe v blízkosti
Vašeho bydliště bude zajištěno pověřeným uniformovaným strážníkem
Odboru prevence Městské policie Brno.

O Vaší záslužné činnosti budou informovány nejen příslušné orgány
místní samosprávy, ale vaše činnost bude prezentována i v médiích.

Dovolte, abychom Vám alespoň touto formou na příkladu sdělili,
že této činnosti si váží nejen rodiče školou povinných dětí, pedagogičtí
pracovníci škol, ale i děti samotné. Dva hezké příklady za všechny.
Došlo elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu dne
5. 12. 2007 a 12. 12. 2007:
- Dobrý den, chtěla bych reagovat pozitivně na „Strážce přechodu“

v Černovicích. „Strážce přechodu“ nasazuje svůj život, abychom mohly bezpečně
přejít přes přechod.

S pozdrS pozdrS pozdrS pozdrS pozdraaaaavem svem svem svem svem studentky SOU-SOŠ Chartudentky SOU-SOŠ Chartudentky SOU-SOŠ Chartudentky SOU-SOŠ Chartudentky SOU-SOŠ Charbulobulobulobulobulovvvvva 1a 1a 1a 1a 106.06.06.06.06.

- Vážím si vaší práce „STRÁŽCE PŘECHODU“. Velice to pomáhá dětem na
frekventovaných přechodech, hlavně u ZŠ. Zvláště bych chtěla pochválit paní
Danu, která pracuje na přechodě Charbulova u ZŠ Řehořova.Svoji práci
vykonává svědomitě a velice zodpovědně. DĚKUJI,

matkmatkmatkmatkmatka šesa šesa šesa šesa šesti dětí.ti dětí.ti dětí.ti dětí.ti dětí.

Odbor prOdbor prOdbor prOdbor prOdbor preeeeevence, vence, vence, vence, vence, MěsMěsMěsMěsMěstststststská policie Brká policie Brká policie Brká policie Brká policie Brnonononono
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HISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE

ALALALALALOIS RAŠÍN - POLITIK A SOIS RAŠÍN - POLITIK A SOIS RAŠÍN - POLITIK A SOIS RAŠÍN - POLITIK A SOIS RAŠÍN - POLITIK A STTTTTÁÁÁÁÁTNÍKTNÍKTNÍKTNÍKTNÍK
PRPRPRPRPRVNÍ REPUBLIKYVNÍ REPUBLIKYVNÍ REPUBLIKYVNÍ REPUBLIKYVNÍ REPUBLIKY

Počátkem letošního roku tomu
bylo právě 85 let, kdy byl spáchán
atentát na jednoho ze zakladatelů
Československé republiky, právníka,
politika a ekonoma Aloise Rašína. Dnes
již pozapomenuté jméno, přesto však
významná postava české politiky
prvních dvou desetiletí 20. století.

Narodil se v roce 1867 v Nechanicích
na Královéhradecku, po studiích na gymnáziu
začal studovat nejprve na lékařské, posléze na
právnické fakultě v Praze. Od roku 1907 se
A. Rašín vedle své advokátní praxe věnuje
i politické činnosti. Stává se místopředsedou
jedné z nejvýznamnějších politických stran

v českých zemích - Národní strany  svobodomyslné (mladočeši) a v roce
1911 je za tuto stranu zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni. Zde se věnuje
především ekonomickým otázkám, je spoluautorem hospodářského programu
své strany a řídí národohospodářskou rubriku Národních listů. Stejně jako další
čeští politikové z řad říšských poslanců, kteří se po roce 1918 stali poslanci
a ministry vlád Československé republiky, také A. Rašín získává základ svých

DRDRDRDRDRUHÝ RUHÝ RUHÝ RUHÝ RUHÝ ROČNÍK SENIOROČNÍK SENIOROČNÍK SENIOROČNÍK SENIOROČNÍK SENIOR-----AKADEMIE V BRNĚAKADEMIE V BRNĚAKADEMIE V BRNĚAKADEMIE V BRNĚAKADEMIE V BRNĚ
Jako vždy na začátku nového roku, tak i letos jsou příslušnými úřady vyhodnocovány loňské statistiky, srovnávající hodnoty týkající se počtu

krádeží, podvodů, násilných trestných činů a jiných oblastí nezákonné činnosti. Dáme-li si tyto údaje do souvislosti s demografic-kým vývojem v ČR,
vychází nám již řadu let výsledek, že je potřeba se stále více věnovat preventivním projektům, zaměřeným na bezpečí seniorů.

Způsobů, jak kriminalitě předcházet, je mnoho a možnosti jsou ohraničené, jako téměř u každé činnosti, především finančními limity
a hlavně nápaditostí tvůrců jednotlivých projektů. Stejně tak je však - bohužel - bohatá i vynalézavost nepoctivců a násilníků, parazitujících na společnosti.
Takže, co s tím? Městská policie Brno nabízí v rámci situační prevence například montáž bezpečnostních řetízků na vstupní dveře do bytu nebo připojení
na centrum tísňového signálu, a také široké informační služby, ať už v rámci poradenské činnosti v Preventivně informační místnosti na Zelném trhu č.13,
nebo prostřednictvím vzdělávání v Senior akademii.

Senior akademie umožňuje posluchačům připravit se tak, aby nejrůznějším podvodníkům, vykutálencům a násilníkům nedávali mnoho
příležitostí k jejich pokusům získat prostředky nelegální cestou a v ideálním případě se jakémukoli konfliktu úplně vyhnuli.

Odborní lektoři se ve svém výkladu zaměřují především na rozpoznání případného nebezpečí a možnosti, jak taková nebezpečí eliminovat
nebo se jim zcela vyhnout. Probírané okruhy jsou proto pečlivě zvoleny podle aktuálních problémů současnosti a obsahují: Prevenci násilných
útoků, domácího násilí a majetkových trestných činů, dále zabezpečení majetku, základy psychologie - viktimologie, problematiku sekt a spolků,
návykových látek, závislost dětí, základní vědomosti týkající se přestupků, přehled z činnosti Městské policie Brno, současné preventivní projekty
a dopravní výchovu.

Druhý ročník přinesl svým posluchačům také několik novinek. Za prvé posluchačům pomohly při studiu nově vydaná skripta, která při
zahájení obdrželi. Za druhé je čekalo - stejně jako v loňském roce - několik exkurzí. Byl to střelecký výcvik, prohlídka Městského operačního
střediska a výcvik služebních psů. Cílem těchto akcí je nahlédnout do běžné činnosti strážníků a lépe tak poznat a pochopit jejich náročné

V MĚSÍCI LEDNU 2008V MĚSÍCI LEDNU 2008V MĚSÍCI LEDNU 2008V MĚSÍCI LEDNU 2008V MĚSÍCI LEDNU 2008

SLASLASLASLASLAVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNVILI VÝZNAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVAMNÉ ŽIVOOOOOTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUMTNÍ JUBILEUM
TITTITTITTITTITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Vladimír PERVladimír PERVladimír PERVladimír PERVladimír PEROUTKAOUTKAOUTKAOUTKAOUTKA 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
RůžRůžRůžRůžRůžena HLena HLena HLena HLena HLOUŠKOUŠKOUŠKOUŠKOUŠKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
BoBoBoBoBožžžžžena EFFENBERena EFFENBERena EFFENBERena EFFENBERena EFFENBERGERGERGERGERGEROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 93 le93 le93 le93 le93 lettttt
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DrDrDrDrDrahomírahomírahomírahomírahomíra KELBLa KELBLa KELBLa KELBLa KELBLOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
Marie ŠMÍDKMarie ŠMÍDKMarie ŠMÍDKMarie ŠMÍDKMarie ŠMÍDKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 80 le80 le80 le80 le80 lettttt
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ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALACKÉHOCKÉHOCKÉHOCKÉHOCKÉHO
TŘÍDTŘÍDTŘÍDTŘÍDTŘÍDA 70, BRNO - KRÁLA 70, BRNO - KRÁLA 70, BRNO - KRÁLA 70, BRNO - KRÁLA 70, BRNO - KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

INFINFINFINFINFORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNORORMUJE O ÚNOROOOOOVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKVÝCH AKCÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:CÍCH:
6. února 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský večer

25. února 19.00 hod. sál ZUŠ Koncert Společnosti B. Martinů
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

Kde uvidíte na jednom místě nejlepší
SloSloSloSloSlovvvvvensensensensenskkkkkou kou kou kou kou kapelu NO Napelu NO Napelu NO Napelu NO Napelu NO NAMEAMEAMEAMEAME
a skokany světové třídy do výšky?

111112. 02. 2008 v Br2. 02. 2008 v Br2. 02. 2008 v Br2. 02. 2008 v Br2. 02. 2008 v Brně v noně v noně v noně v noně v novvvvvé hale na Vé hale na Vé hale na Vé hale na Vé hale na Vodoodoodoodoodovvvvvééééé
od 17.15 hodin

 BRNĚNSKÁ LABRNĚNSKÁ LABRNĚNSKÁ LABRNĚNSKÁ LABRNĚNSKÁ LAŤKA VŤKA VŤKA VŤKA VŤKA VALALALALALOSUN 2008OSUN 2008OSUN 2008OSUN 2008OSUN 2008
Vstupenky v síti TICKETSTREAM včetně všech cestovních kanceláří

ČEDOK a FIRO TOUR a knihkupectví KANZELSBERGER,
www.ticketstream.cz,

tel.: 224 263 049, e-mail: ticket@ticketstream.cz. a BKC Běhounská.

cena jen 1cena jen 1cena jen 1cena jen 1cena jen 180Kč!!!80Kč!!!80Kč!!!80Kč!!!80Kč!!!

povolání. Dále měli zájemci možnost výběru z několika doplňujících
kurzů: Stejně jako v prvním ročníku to byla velmi žádaná sebeobrana,
a dále letošní novinky: první pomoc a prevence internetové kriminality.
Zájem o účast byl mimořádný, takřka na hranici lidských i technických
možností. Další příjemnou informací pro posluchače lačné dalšího
vzdělávání je průběžné rozšiřování tzv. Knihovny bezpečí. V té mají
možnost zapůjčit si na dobu jednoho měsíce literaturu prakticky ze
všech probíraných oblastí. V letošním ročníku zde přibylo více jak
50 titulů, takže je dnes k dispozici celkem přes 100 odborných publikací.

Po šesti měsících vytrvalého vstřebávání informací bude druhý
ročník Senior-akademie zakončen slavnostním vyřazením dne
31. 3. 2008. Při tomto ceremoniálu obdrží slavnostně naladěné dámy
a pánové z rukou primátora města Brna Osvědčení o absolvování,
a pro odbor prevence MP Brno se stanou neformálními partnery -
Asistenty prevence kriminality. Následná aktivita a iniciativa absolventů
bude závislá výhradně na nich samých. Již nyní je však možno pozorovat
na velké části z nich nadšení pro další dobrovolnou činnost, která jistě
bude vítaným přínosem pro další projekty, jako jsou například Strážci
přechodů, Zóny vzájemné pomoci a další. Popřejme tedy všem seniorům,
kteří nechtěli pouze pasivně sedět u televizní obrazovky, ale měli i ve
vyšším věku zájem o aktivní zapojení do veřejného života, hodně štěstí
a pěkných zážitků, které jim tyto aktivity přinesou.

Další informace k preventivním projektům MP Brno je možno získat
na webových stránkách: http://www.mpb.cz/mestska-policie/prevence.

Odbor prOdbor prOdbor prOdbor prOdbor preeeeevence, Měsvence, Měsvence, Měsvence, Měsvence, Městststststská policie Brká policie Brká policie Brká policie Brká policie Brnonononono
prprprprpreeeeevence@mvence@mvence@mvence@mvence@mpb.czpb.czpb.czpb.czpb.cz
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MALBY - NÁTĚRY ONDERKA, tel.: 541 262 997, 604 731 918
www.malby-natery.eu
CHCETE prodat dům či byt? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu! www.realitniporadna.cz, tel.: 549 213 229.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549273655, 605553207.
KOMPLETNÍ vedení Vašeho účetnictví, DE, mezd, zastupování na úřadech,
zpracování daň. přiznání nabízí zavedená účetní kancelář se sídlem v centru
Brna. Tel.: 538 728 731, 603 306 224, agentura.mareva@seznam.cz
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
VČELAŘ nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg, medovinu,
mat. kašičku, ÚT až PÁ 15 - 18 h nebo doml. 549 250 323. Kr. Pole,
S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel.: 541211165.
PRODÁM nebo pronajmu garáž v Řečkovicích, ul. Novoměstská, vedle
bývalé Delvity. Cihlová, dobře zajištěná. Tel.: 603 269 487.
NABÍZÍM manikůru, modeláž nehtů. Po dohodě možnost
i docházka do domu. Tel.: 737 021 881.
HLEDÁM paní na úklid domu v Mokré Hoře. Volejte prosím na 603 106 158
po 18.00 hodině.
AVIA - KONTEJNERY 3,5 t. Odvoz suti, dovoz písku.  POKLÁDÁNÍ
ZÁMKOVÉ DLAŽBY, drobné stavební a bourací práce. Tel.: 739 634 365.
HLEDÁM paní na úklid bytu (3+1) - jednou týdně, dlouhodobě
a na občasné hlídání dětí (6 a 2 r.). Tel.: 732 814 990.
PRODÁM garáž, O. V.  v Řečkovicích. Tel.: 733 100 402.
ZÍSKALI jsme ve zdejší lokalitě práci. Hledáme menší RD nebo byt.
Platíme hotově. Prosím nabídněte. Tel.: 775 674 540.
PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. Kytnerova. Tel.: 731 743 463.
HLEDÁM spolehlivou spolupracovnici do kanceláře - nástup možný
ihned. Info - tel.: 774 816 139.
PROVÁDÍME úklidové služby /firmy, domácnosti/. Tel.: 549 274 873,
736 207 534.
NABÍZÍME pracovní příležitosti v úklidových službách /brigády,
krátkodobé, dlouhodobé/. Tel.: 549 274 873, 736 207 534.
PRODÁM byt v OV 3+1 na Horáckém nám., po rekonstrukci. Tel. 777 853 442.
PROVÁDÍM elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
NEVÍTE si rady se zpracováním daňového přiznání pro fyzické osoby?
Pomohu. Tel.: 733 514 739.

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

Nepříjemný začátek nového roku zažila čtrnáctiletá dívka
z Brna. V úterý 1. ledna dopoledne nahlásila hlídce městské policie, že
byla okradena neznámým chlapcem  o mobilní telefon. Pachatel ji prý
údajně určitou dobu sledoval a pak ji násilím telefon sebral. Díky
přesnému popisu nenechavce mohli strážníci ihned zahájit pátrání,
které bylo během několika minut korunováno úspěchem. Čtrnáctiletý
hoch, podezřelý z krádeže, byl hlídkou zadržen a předán do rukou
republikových policistů.

S bezohledným neznámým uživatelem injekčních aplikačních
pomůcek se ve středu 2. ledna odpoledne setkali obyvatelé brněnského
Králova Pole. Lidé jdoucí po Palackého třídě si totiž všimli, že na ulici
někdo odhodil větší množství použitých injekčních stříkaček a jehel.
Na místo byl tedy vyslán technik městské policie, který šestici  infekcí
hrozících předmětů odborně odstranil a převezl k odborné likvidaci.

Městským policistům se v pátek 4. ledna k večeru podařilo zadržet
třiadvacetiletého Brňana, podezřelého z loupežného přepadení
jednašedesátileté ženy. Vypátrat se ho strážníkům podařilo jen několik
minut poté, co jim přepadená vše oznámila. Incident se odehrál
v Letovické ulici, kde pachatel měl svou oběť povalit na zem a posléze
utéct s ukradenou dámskou kabelkou. Podezřelého si převzali republikoví
policisté, kteří se případem dále zabývají.

Na základě alarmu tísňového signálu, který oznamuje osobu
v nouzi, vyjel ve čtvrtek 10. ledna odpoledne technik operačního střediska
a další hlídka MP do domu v Kartouzské ulici. Po otevření bytu
z důvodu ohrožení života a zdraví byla na podlaze nalezena
sedmaosmdesátiletá žena, která náhle upadla a nemohla vstát. Strážníci
ženě pomohli, přivolání lékařské pomoci nebylo nutné.

Na žádost řidiče dopravního podniku byla v ranních hodinách
12. ledna vyslána hlídka strážníků k vyřešení svízelné situace
s problematickým cestujícím. Hlídka nalezla v autobusu dvacetiletého
muže, který odmítal z vozu MHD vystoupit. Vzhledem k tomu, že byl
slovensky hovořící muž v silně podnapilém stavu, nebylo takřka možné,
aby z autobusu vystoupil. Na místo proto byla přivolána sanita záchytky
k jeho převozu na PZS, nakonec se ale muž k samostatné chůzi a pohybu
vzchopil a odešel do svého bydliště.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý
MěsMěsMěsMěsMěstststststská policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí rká policie, vedoucí reeeeevíruvíruvíruvíruvíru

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

zkušeností s aktivní politikou v císařské Vídni. Ve vídeňské sněmovně se Rašín a jeho čeští kolegové naučili doslova abecedu parlamentní práce, kterou mnozí z nich
mohli později přenést do vládní a parlamentní činnosti samostatného Československa.

V době první světové války se Rašín zapojuje do ilegální protirakouské činnosti, podílí se na domácí odbojové činnosti, která ve spolupráci se zahraničním
odbojem, vedeným T. G. Masarykem, usiluje o vytvoření samostatného československého státu. Za svoji odbojovou činnost je spolu s Karlem Kramářem v létě
1915 zatčen a v roce 1916 odsouzen za velezradu k trestu smrti. Ani ve vězení však Rašín neztrácí naději a pilně zde studuje ekonomickou a národohospodářskou
literaturu, zejména otázky související s problematikou  měnové a finanční politiky. Rozsudek smrti nad českými politiky však již nebyl vykonán, protože nový
rakouský císař Karel I., ve snaze po získání přízně českých politiků a uklidnění české veřejnosti, uděluje Rašínovi a dalším českým odsouzencům amnestii.

Po propuštění se Rašín stává vůdčím představitelem Národního výboru československého, který se posléze stává domácí politickou reprezentací
nově projektovaného státu. Stává se jedním z „Mužů 28. října“, kdy se v tento významný den našich novodobých dějin zapojuje do politického
převratu v Praze. Je také autorem prvního zákona z téhož dne, který oficiálně vyhlásil vznik nového státu - Československé republiky.

Dne 14. listopadu 1918 je v Praze utvořena první československá vláda, jejímž předsedou se stává Karel Kramář a ministrem financí Alois Rašín. A právě
v prvních letech existence samostatné ČSR se Rašín proslavil jako člověk, který dal novému státu, vzniklému na troskách Rakousko-Uherska, pevnou a stabilní
měnu. Nejprve nařídil okolkovat všechny dosavadní rakouské bankovky, a tím oddělit měnu nového státu - československou korunu. Po vytvoření nové měny
zahajuje politiku deflace, která vede k postupnému zpevňování koruny, a zanedlouho patří k nejsilnějším a nejstabilnějším měnám na evropském trhu.

Rašín jde nemilosrdně za svým cílem, zájmy státu staví i nad sociální a jiné společenské problémy své doby. Odmítáním zkrácení pracovní
doby na 8 hodin pobuřuje dělníky, odmítáním sociálních dávek a kompenzací vojákům, navracejícím se z války, si znepřátelí zase legionáře.
Domníval se, že je třeba nejdříve ozdravit ekonomiku a teprve pak řešit sociální otázky.

Navzdory tvrdé kritice však jeho hospodářská politika vytvořila dobrou základnu pro to, aby ve dvacátých letech překročila dynamika československého
hospodářství evropský průměr a naše republika prožila hospodářský rozkvět, nesporně největší ve svých dosavadních dějinách. Vytváření silné a pevné
československé měny se však neobešlo bez problémů a dočasných nepříznivých následků, jako byla vyšší nezaměstnanost a likvidace kapitálově slabších
a méně konkurenceschopných podniků. Celé své úsilí věnoval Rašín úkolu vyrovnat státní příjmy a výdaje. Proslulým heslem: „Pracovat a šetřit“, se zase
snažil vštěpovat úspornost do myslí svých krajanů. Svojí politickou orientací byl národním a pravicovým politikem, českým vlastencem tělem i duší. Vedle
předsedy Československé národní demokracie Karla Kramáře se Rašín stává nejvlivnějším politikem této strany, reprezentující zejména podnikatelské
vrstvy a národně orientovanou českou inteligenci.

Ministrem financí se Rašín stává znovu na podzim 1922 v nové
vládě Antonína Švehly, kdy pod nátlakem veřejného mínění a svých
kolegů ve vládě byl nucen přistoupit na zmírnění své finanční politiky.
Ale dříve, než stačil cokoliv nového realizovat, jej 5. ledna 1923 zasáhly
výstřely anarchistického atentátníka, kterým po několika týdnech
usilovného zápasu 18. února téhož roku podlehl.

Náš stát tak před 85 lety ztratil významného politika a státníka,
jehož jméno již navždy zůstane spojeno s jeho založením
a s vytvořením stabilní meziválečné měny, kterou nám okolní státy
mohly jen závidět.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl
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2. MÍS2. MÍS2. MÍS2. MÍS2. MÍSTTTTTO V TO V TO V TO V TO V T-BALL-BALL-BALL-BALL-BALLUUUUU
Víte, co je T-ball? Pokud ne, zeptejte se našich nejmladších žáků. Naše škola Horácké náměstí se v rámci projektu T-ball do škol
zúčastnila šestého T-ballového  turnaje. K reprezentaci v této dětské obdobě baseballu byli vybráni žáci 1. - 4. tříd z pracoviště
Uprkova, kteří se rozhodli bojovat s opravdovým zanícením. Pro získání úspěchu museli pravidelně a poctivě trénovat. Den před
turnajem navštívil trénink týmu zkušený hráč baseballových Draků Brno pan Chadim, který hráče pochválil a povzbudil.
23. listopadu 2007 se na Brněnském výstavišti v pavilonu Z sešlo 11 týmů. V naší skupině byli i favorité celého turnaje, družstvo Dolních
Kounic, kterému jsme v úvodním zápase velkým bodovým rozdílem podlehli. Na tvářích našich hráčů bylo vidět obrovské zklamání, ale díky
týmovému duchu, velké bojovnosti a výbornému kouči panu Chadimovi, který náš tým celým turnajem provázel, se k nám v dalších
zápasech štěstí přiklonilo a přišla řada vítězství. Ze skupiny jsme postupovali do semifinále z druhého místa, pak stačila už jen jedna výhra
a rázem jsme byli ve finále. K velkému překvapení všech jsme se ve finále sešli opět s družstvem Dolních Kounic, a začal tak nejdůležitější
zápas. Našemu týmu během předchozích zápasů vzrostlo sebevědomí a celý zápas byl velice vyrovnaný. V poslední výměně Kounice zúročily
zkušenější tým a díky dvěma „homerunům“ nás porazily. V očích hráčů se objevilo z utrpěné porážky zklamání, které však rychle vystřídala
radost. „Nováčci turnaje a hned krásné 2. místo!“ bylo slyšet jak z  řad našeho vyčerpaného, ale spokojeného týmu, tak uznale od soupeřů.
Ráda bych  poděkovala všem hráčům a popřála jim mnoho dalších sportovních úspěchů. Velký dík patří také panu Chadimovi
a v neposlední řadě organizátorům turnaje. Příští rok jistě vyhrajeme!

MgrMgrMgrMgrMgr. Silvie Mudr. Silvie Mudr. Silvie Mudr. Silvie Mudr. Silvie Mudrákákákákákooooovvvvvááááá

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

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

DDDDDAAAAAGONET - úprGONET - úprGONET - úprGONET - úprGONET - úpraaaaavvvvva psůa psůa psůa psůa psů
LLLLLucie Fucie Fucie Fucie Fucie Frrrrreeeeetichotichotichotichotichovvvvvááááá

RRRRRenčenčenčenčenčooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 18a, Br8a, Br8a, Br8a, Br8a, Brno -Řečkno -Řečkno -Řečkno -Řečkno -Řečkooooovicevicevicevicevice
TTTTTel. :  7el . :  7el . :  7el . :  7el . :  7777774 484 484 484 484 484 2824 2824 2824 2824 282

Přijmeme asistentku na částečný či plný úvazek.
Požadujeme znalost práce na PC. Nástup možný
ihned. V případě zájmu pošlete váš životopis na
info@aconte.cz nebo volejte 774 85  86 95.
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