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V rámci organizace sportovního vyžití žáků a jejich dalších volnočasových aktivit uspořádala letos naše škola pro žáky prvního
stupně poprvé zimní školu v přírodě s lyžováním a bobováním.
Děti druhého až pátého ročníku (asi 85
dětí) si za pomoci svých rodičů připravily
veškerou lyžařskou a bobařskou výstroj
a společně se svými kamarády a učiteli se začali
všichni těšit na skvělé sportovní zážitky. Poslední
týden před odjezdem však došlo k velikému
zděšení. Až dosud obrovské zásoby sněhu se
začaly kvapem zmenšovat. „Co bude
s lyžováním?“ Cesta do hor probíhala za
naprosto jarního počasí a jen sem tam bílé
vrcholky Jeseníků dávaly alespoň nějakou naději.
„Snad nebude tak zle!“ Po příjezdu do Hynčic
pod Sušinou bylo všem jasné, že slibovaný sníh
bude, i když prašan se zatím nekoná. Nikoho
ani nenapadlo, jaký příval sněhu nás všechny
čeká. Měl to jistě na svědomí vládce hor, který
poslal dětem pro radost sněhu, co hrdlo ráčí.
Všechny děti, které si přijely zalyžovat, se
v lyžování zdokonalily nebo se lyžovat naučily,
i když to nebylo vždycky jednoduché a mnohdy
bylo třeba hrdinství jak dětí, tak instruktorů.
Bobaři si užili bobování a vycházek do zimní
přírody. Všechny děti se zúčastnily různých her
na sněhu, stavění iglů, sněhových bitev apod.
Také společné večerní zábavné programy dětí
dokázaly, že televize není nezbytnou součástí
našeho života, a že se bez ní dá celkem dobře
žít. Skvělé zážitky a dobrou náladu si
všichni přivezli zpět do Brna. Doufáme,
že se tato akce dětem líbila, a že by se
mohla časem stát oblíbenou tradicí na
naší škole.
Mgr
Mgr.. Libuše Šveco
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V souvislosti s plánovanou letní údržbou komunikací v městské části Řečkovice
a Mokrá Hora bychom Vás rádi informovali o termínech čištění komunikací v roce 2004.
V letošním roce dojde k několika změnám oproti loňskému roku, které se týkají četnosti, rozsahu
a termínů prováděných prací. Kromě termínů blokových čištění Vám přinášíme s náležitým předstihem
i termíny čištění parkovišť, základního komunikačního systému a čištění po zimě. Do programu blokového
čištění byly nově zařazeny následující komunikace: NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KUŘIMSKÁ obslužná kom. mimo
ZÁKOS, BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom. mimo ZÁKOS, TEREZY NOVÁKOVÉ část mimo ZÁKOS rampa
k Bohatcově a TEREZY NOVÁKOVÉ část mimo ZÁKOS obslužná kom. Z programu byla naopak vyřazena ulice LUH a parkoviště na
ulici Kunštátské, které bude čištěno v rámci čištění parkovišť v jiném termínu.
Informace o termínech čištění základního komunikačního systému (všechny trasy MHD) se bude týkat především řidičů parkujících na
ulicích Vážného, Měřičkově, Hapalově, Novoměstské a Banskobystrické. Zvláště upozorňujeme řidiče parkující v parkovacích zálivech při
ulici Banskobystrické, kde jsou předmětem čištění i tyto zálivy.
Čištění parkovišť bude probíhat v dvoudenních intervalech s ohledem na omezený rozsah parkovacích ploch (viz níže uvedené termíny).
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v čištěné lokalitě vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění.
Pokr
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1. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
21. schůz
onala 118.
8. 2. Rada:
schůzee RMČ se kkonala

- projednala výsledek inventarizace majetku
za rok 2003,
- schválila smlouvy o úhradě nákladů za
úklid střediska Vysočina se subjekty, které
zde provozují svou činnost,
- projednala návrh rozpočtu bytového
hospodářství na rok 2004,
- požádala o poskytnutí f inančních
prostředků z Fondu bytové výstavby města
Brna na vybudování technické infrastruktury ve II. etapě výstavby Duhových
polí,
- schválila výzvu k podání nabídky na

-

-

výměnu copilitových stěn ve schodišťových šachtách bytových domů Horácké
nám. 4/5, 6/7 a 8/9,
projednala bytové záležitosti,
schválila jako zhotovitele komunikace
v ulici Pod zahradami firmu Inženýrské
stavby, Hudcova 72, Brno,
schválila smlouvu o dílo na vytvoření
sochy sv. Vavřince (socha bude umístěna
před Vavřineckou vinárnou, její pořízení
je hrazeno ze sponzorských darů),
projednala majetkové záležitosti,
projednala opravu komunikace v ulici
Jandáskova (opravu připravuje město
Brno, jedná se o zdevastovaný úsek od
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mostu přes Rakovec směrem k lesní cestě
do Soběšic), vyslovila souhlas s úpravou
komunikace jako obytné zóny
a doporučila řešit pojížděnou plochu tak,
aby unesla zatížení nákladními vozidly
a těžkými mechanismy,
- doporučila zastupitelstvu městské části
navrhnout k pojmenování nově vznikající
ulice (odbočky z ulice Žilkovy směrem
k ulici K Západi) následující názvy:
Foglarova, K vodojemu, Franty Kocourka,
- projednala zprávu o činnosti streetworkera
v naší městské části,
- projednala zprávy předložené komisemi.
L.F
L.F..
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TERMÍNY ČIŠTĚNÍ V R
OCE 2004
ROCE
Blok
ové čiš
tění:
Bloko
čištění:
BLOK
č.11
BL
OK č.
BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ - parkoviště, LETOVICKÁ
- parkoviště, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a,
KUŘIMSKÁ obslužná kom. mimo ZÁKOS, BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom. mimo ZÁKOS,
TERMÍN: 2277.4., 115.6.,
5.6., 2211.9.
BL
OK č.2
BLOK
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA,
NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY,
KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA,
RENČOVA - parkoviště
TERMÍN: 4.5., 22.6., 30.9.
BL
OK č 3
BLOK
JEČNÁ, JEČNÁ - parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA,
DRUŽSTEVNÍ, DRUŽSTEVNÍ -parkoviště, ŠKRÉTOVA,
ŠKRÉTOVA - parkoviště, KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA parkoviště, FIALOVÁ, AZUROVÁ
TERMÍN: 1111.5., 29.6., 5.
5.110.
BL
OK č.4
BLOK
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ k Západi, TEREZY NOVÁKOVÉ část mimo ZÁKOS rampa
k Bohatcově, TEREZY NOVÁKOVÉ část mimo ZÁKOS obslužná
kom., K ZÁPADI, KUBOVA, LACINOVA, LADOVA,
PRUMPERK, ÚPRKOVA, VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ
TERMÍN: 118.5.,
8.5., 2277.7
., 112.
2.
.7.,
2.110.

BL
OK č.5
BLOK
KRONOVA, LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, MARIE
HÜBNEROVÉ, MALÍKOVA, HORÁCKÉ NÁM., bří. KŘIČKŮ,
KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA - parkoviště, GEN. KADLECE
TERMÍN: 25.5., 3.8., 119.
9.
9.110.
BL
OK č.6
BLOK
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, B. ANTONÍNOVÉ,
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, DOLNICE, POD ZAHRADAMI
TERMÍN: 11.6.,
.6., 110.8.,
0.8., 26.
26.110.
Čiš
tění par
Čištění
parkkovišť:
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7,
HORÁCKÉ NÁM. 10, KUNŠTÁTSKÁ, MĚŘIČKOVA za
křižovatkou s Novoměstskou, NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a,
NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, ŽITNÁ 1-3
TERMÍN: 6 - 77.. 5.
HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, HORÁCKÉ NÁM. 8 - 9,
NOVOMĚSTSKÁ 45 - 59, NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41, ŽITNÁ 21-23
TERMÍN: 2 - 3. 9.
Termíny čištění Základního komunikačního systému
1. 10 - 14. 5.
2. 7 - 9.7., 26.7.
3. 4 - 8. 10.
Předpokládaný termín čištění po zimním posypu:
V závislosti na aktuálním vývoji počasí 18.3. - 30. 3.
Ing. P
tr
áns
ký
Paavel SStr
tráns
ánský
OŽP
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VAŠICH

Moder
nizace jader
oupelen a celých b
ytů na klíč
Modernizace
jader,, kkoupelen
bytů
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení
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na
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pol. s rr.o.
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adeco-br
no.cz
el./fax.:
www.r
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V souladu s us
t. 39 ods
t. 1 zák
ona č. 1128/2000
28/2000 Sb., o obcích, zv
eř
jeme záměr St
atutár
ního měs
na,
ust.
odst.
zákona
zveř
eřee jňu
jňujeme
Statutár
atutárního
městt a Br
Brna,
onajmout nemo
vitý maje
měs
ts
ké čás
ti Br
no - Řečk
ovice a Mokr
městs
tské
části
Brno
Řečko
Mokráá Hor
Horaa pr
pronajmout
nemovitý
majettek:
Předmětem tohoto záměru je pronájem nebytového prostoru o výměře 23 m2, nalézajícího se v suterénu bytového domu
Žitná 15, Brno. Minimální požadovaná výše nájemného činí 500 Kč/m2/rok.
Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého
nám. 11, 621 00 Brno, do 31. března 2004. K žádosti o pronajmutí uvedeného prostoru je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce
(na obálku uveďte adresu nebyt. prostoru) návrh výše nájemného, kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy hradit.
Pokud tato konkrétní nabídka nebude k žádosti připojena nebo její hodnota nedosáhne minimální požadované výše nájemného,
nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na pronájem nabízeného nebytového prostoru.
elo
JUDr
JUDr.. Jana Ot
Oteevř
vřelo
elovvá
tajemnice ÚMČ
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Zákonem č. 453/2003 Sb. dochází ke změně zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů také
v části týkající se určení, kdo tuto činnost vykonává. Státní správu v oblasti státní sociální podpory budou od 1. 4. 2004 vykonávat na
úrovni prvostupňového správního řízení úřady práce (kromě hlavního města Prahy).
Tato změna se v Brně ke dni převodu z Magistrátu města Brna nedotkne provozu ani počtu stávajících kontaktních míst státní
sociální podpory.
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KOMU SE NELENÍ, T
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TOMU
BRUSLENÍ
Pro obohacení a rozšíření tělesné výchovy na naší škole byly do výuky tělesné výchovy zařazeny lekce bruslení. Každé pondělí a
čtvrtek v lednu a únoru se žáci čtvrtého a pátého ročníku přesunuli na zimní stadion na ulici Vodova, kde se postupně seznamovali se
základy bruslení. Každý podle svých možností a schopností zvládl jízdu vpřed s různými obměnami a jízdu vzad. Statečnější se pustili i
do boje s přešlapováním, trénovali rychlost i obratnost na bruslích, aby obstáli v závěrečných soutěžích, které si připravily paní učitelky
na poslední hodinu. Děti prožívaly radost z pohybu a ze sportování se svými kamarády.
Mgr
Mgr.. Libuše Šveco
Švecovvá
učit
elk
ácké náměs
tí
Horácké
náměstí
učitelk
elkaa ZŠ Hor
MA
TEŘSKÁ ŠK
OLA BRNO,
MATEŘSKÁ
ŠKOLA

TUMAŇANO
VA 59, MOKRÁ HORA
TUMAŇANOV
si vás dovoluje pozvat na tradiční velikonoční výstavku, která
se uskuteční ve dnech 27. a 28. března 2004 od 10:00 do 17:00
hodin. K vidění budou práce dětí, můžete nám pomoci se
rozhodnout, který soutěžící velikonoční zajíček je nejpovedenější a
načerpat inspiraci pro nadcházející svátky jara.
Spojení je autobusem č. 41, směr Ořešín, zastávka Skrejš - na
znamení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Sr
dečně zv
ou děti a zaměs
tnanci MŠ.
Srdečně
zvou
zaměstnanci

Školní družina při ZŠ Novoměstská
ONOČNÍ VÝS
TAVKA DĚT
SKÝCH PRA
CÍ
VELIKONOČNÍ
VÝST
DĚTSKÝCH
PRACÍ
VELIK
6. 4. 2004 od 13:00 do 16:30 hodin v prostorách ŠD
Hosté : malování kraslic - paní Řeháčková a Zavodská
vizovické pečivo - paní Partyková
perníčky - paní Voříšková
Srdečně zve P. Dubanská - vedoucí vychovatelka

DNY O
TEVŘENÝCH D
VEŘÍ
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Srdečně zveme všechny nově nastupující děti s rodiči na dny otevřených dveří v mateřské škole Škrétova 2.
Mateřská škola Vás ráda uvítá každé první pondělí v měsíci, v době od 8:00 do 9:00 dopoledne nebo od 15:00 do 16:00 odpoledne.
Seznámíte se s prostředím školy, třídami i budoucími učitelkami Vašich dětí.
Těšíme se na Vás.
Případné dotazy na tel.: 541 225 333 nebo mailovou cestou: msskretova@volny.cz.
edit
elk
Eva FFoojtík
jtíkoová, řředit
editelk
elkaa šškkoly
a všechn
tnankyně
zaměstnankyně
všechnyy zaměs

V. ZÁP
ASNICKÝ PLES
ZÁPASNICKÝ
Trocha obavy z neznámého a malá dávka trémy, ale současně hrdost, že jsem to dokázal, a pocit prvního kroku do světa
dospělých....
Tak se asi cítili žáci ZŠ Horácké náměstí při úvodní polonéze pátého Zápasnického plesu TAK Hellas, který letos opět proběhl
v řečkovické sokolovně. Patřil ke stejně vydařeným jako ty předcházející. Skvělá hudba, bohatá tombola s nápaditými dary a výborná
nálada dotvářely velmi příjemnou atmosféru. Součástí programu bylo rovněž vystoupení žáků sportovních tříd se zaměřením na
zápas a zhodnocení jejich úspěchů. Velká návštěvnost a setrvání do pozdních nočních hodin svědčí o úspěchu celé akce.
Nashledanou příští rok!
Ing. Ilona N
esňalo
Nesňalo
esňalovvá
učit
elk
ácké náměs
tí
učitelk
elkaa ZŠ Hor
Horácké
náměstí
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15.R
OČNÍK TURN
AJE VE VYBÍJENÉ
5.ROČNÍK
TURNA

Klub rodičů a přátel při ZŠ Novoměstská
v sobotu 14. 2. 2004 uspořádal již 15. ročník turnaje.
Urputných bojů se zúčastnilo přes 120 žáků školy
od 3. do 9. ročníku. Diváků bylo také hodně, přišli
povzbuzovat i mnozí rodiče. V kategorii I. stupeň
zvítězilo družstvo V. B - Lebkouni, II. stupeň děvčata
- Vovečky a hoši Tuleni, obě družstva žáků
IX. A třídy.
Všichni hráči dostali balíček dobrot a tradiční tričko s logem
jmE - JIHOMORAVSKÉ ENERGETIKY, sponzora turnaje.
Poděkování za přípravu a celý průběh patří paní Marii Řídké a panu Zdeňku
Bernáškovi, kteří neodmyslitelně patří k tomuto turnaji po celých 15 let.
Akce se, jako vždy, vydařila.
Více se můžete dozvědět na www.zsnovomestska.brno.indos.cz

DALŠÍ INF
ORMA
CE
INFORMA
ORMACE
KL
UB ZA ŠK
OL
OU…
KLUB
ŠKOL
OLOU…
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám.12 zve děti od 7 do 14 let na svoje klubové akce!
Veškerý program je otevřený pro veřejnost!
Naše klubovna je pravidelně „otevřena“ klukům a holkám, kteří nejsou členy našich oddílů, a přesto
by si rádi s námi zahráli hry nebo vyzkoušeli zajímavé rukodělky. Stačí sledovat naši nabídku, vybrat
si některý z nabízených programů a přijít v určený den do klubovny. O ostatní se už postarají naši
vedoucí, lektoři jednotlivých programů.
Ve středu 18. února jsme BAR
BARVILI
TRIČKA. Povedly se nám moc pěkné barevné kombinace
VILI TRIČKA
i vzory a malí umělci budou jistě na svoje výtvory pyšní. (viz foto)
NAŠE N
ABÍDKA:
NABÍDKA:
ONOČNÍ R
úterý 6. dubna - VELIK
VELIKONOČNÍ
RUK
UKODĚLKY
UK
ODĚLKY
Od 17:00 do 19:30 hodin v klubovně, vstup zdarma.
Můžete si vyrobit velikonoční slepičky, naučíte se nové způsoby zdobení kraslic.
S sebou si přineste kartonové obaly na vajíčka (např. na 6 ks vajec) a vyfouknutá vajíčka, doporučený
počet min. 5. Barvy, špejle a další potřeby budou připraveny. Doprovod rodičů
je možný.
Informace:
tel.: 602 834 675 * e-mail: klub@severka.cz * http://www.severka.cz/klub
DALŠÍ PR
OGRAM:
PROGRAM:
středa 28. dubna - CYKLISTICKÁ JÍZDA OBRATNOSTI
čtvrtek 27. května - HRY NA HŘIŠTI
středa 23. června - LETNÍ POUŤ S TÁBORÁKEM
a další… sledujte web stránky a zpravodaj Řeč.

CO MĚS
TSKÁ POLICIE BRNO VEŘEJNOS
TI N
ABÍZÍ?
MĚST
VEŘEJNOSTI
NABÍZÍ?
Strážníky městské policie zná
v Brně každý. Zvláště v centru města
nelze uniformované hlídky přehlédnout.
Procházejí často ulicemi v místech, kde
se scházejí kapesní zloději, osoby
žebrající o peníze, pravidelně kontrolují
různá skrytá zákoutí, kde se nacházejí
použité injekční jehly odhozené
narkomany a místa známá pravidelnými
dopravními i jinými přestupky. To však
není zdaleka všechno, co může Městská
policie Brno veřejnosti nabídnout. Další
neméně důležitou činností je řada
preventivních programů, které mají za
úkol předcházet problémům dříve, než
mohou vzniknout.
Pro zvyšující se počet seniorů
trpících zdravotními obtížemi je to projekt

„Centrum tísňového signálu“, jehož
podstatou je připojení speciálního zařízení
(zakoupeného zájemcem) přes telefonní
linku na operační středisko městské policie.
Senioři, vybaveni malým dálkovým ovladačem, mohou doma v případě
náhlé indispozice aktivovat zařízení
a prostřednictvím operačního střediska je
na místo neprodleně vyslán lékař
i s technikem městské policie. Lékař rychlé
záchranné služby má navíc připravený
přehled o tom, jaké léky tento člověk užívá,
případně jakými zdravotními problémy
trpívá, takže pomoc je rychlá a efektivní.
Mezi další preventivní programy Městské policie Brno patří dětské dopravní hřiště, určeno malým cyklistům pro výuku dopravních znalostí, speciálně upravený

autobus Mobidik,
který slouží především pro informování zájemců o zabezpečení jejich majetku
(dům, byt, auto aj.), evidence jízdních kol,
různé soutěže, besedy a další.
Všechny tyto programy poskytuje
Městská policie Brno zcela zdarma
a případní zájemci mohou vyhledat další
informace na stránkách www.mpbrno.cz,
nebo se informovat telefonicky na čísle:
548 210 035.
Mgr
.Lenk
do
Mgr.Lenk
.Lenkaa Šmer
Šmerdo
dovvá a Michal Simandl
Odbor pr
no
preevence MP Br
Brno
odb.pr
pbr
no.cz
odb.preevence@m
vence@mpbr
pbrno.cz
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SPOR
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ZŠ Hor
ácké nám. v Br
ně - Řečk
ovicích vvee sspolupr
polupr
áci se
Horácké
Brně
Řečko
polupráci
zápasnickým klubem T
AK Hellas Br
no
TAK
Brno

1. mís
ea FFriedricho
riedricho
místto - Andr
Andrea
riedrichovvá

otevře k 1. 9. 2004 již pojedenácté 6. sportovní třídu se
zaměřením na zápas. Pohybově nadaným žákům a žákyním
současných 5. tříd, kteří se učí anglicky, bez ohledu na hmotnost
nabízíme:
rozšířený počet hodin tělesné výchovy
- 3 hodiny všeobecné a průpravné TV dopoledne a 2 hodiny
speciální přípravy odpoledne
maximální všestrannost dlouhodobé přípravy
- v průběhu 4letého programu (6. - 9. třída) patří k náplni
výuky gymnastika, atletika, míčové a úpolové hry, plavání, jízda
na koni, speciální posilování, lyžování, zápas, účast na turnajích...
Každý rok pořádáme týdenní zimní a letní soustředění, zájezdy
a veřejná vystoupení žáků
finanční nenáročnost projektu
- díky státní dotaci a solidnosti řídících pracovníků činí základní
poplatek pouhých 1 500,- Kč/rok!
odborné vedení výuky
- příprava je vedena pedagogy ZŠ a kvalifikovanými trenéry
zápasnického klubu TAK Hellas Brno
příležitost vyniknout
- za 10 let získali žáci,
žákyně a absolventi více než
150 medailí na Mistrovství
ČR, někteří reprezentovali na
světových i evropských soutěžích....
podmínka zařazení
- kontaktovat do konce
měsíce dubna ředitelství ZŠ tel.: 541 321 507 nebo trenéra
p. Žáčka - tel.: 541 225 475.
ek
ved. tr
enér Mir
osla
trenér
Mirosla
oslavv Žáč
Žáček

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů ř-ř
Třinec 21. - 22. 2. 2004
3. místo: Margar MANUKYAN
4. místo: Lambert PRUKNER
7. místo: Zdeněk RATISLAV
15. místo: William GAJDOŠ
HAL
OVÝ TURN
AJ O POHÁR PIZZERIA PRIMA
HALO
TURNA
VERA
Fotbalový oddíl SK Řečkovice pořádal ve dnech 17. 1. 2004
a 21. 2. 2004 halové turnaje mladších žáků, vždy za účasti pěti
mužstev.
Prvního turnaje se zúčastnila dvě domácí družstva - SK
Řečkovice A a SK Řečkovice B, dále ČKD Blansko, MKZ Rájec Jestřebí a 1. FC Brno.
Druhého turnaje se zúčastnily stejné týmy, až na 1. FC Brno,
který nahradila Velká Bíteš.
První turnaj vyhrálo 1. FC Brno, na 2. místě skončil Rájec Jestřebí, na 3. místě domácí tým SK Řečkovice A, na 4. místě ČKD
Blansko a na 5. SK Řečkovice B.
Druhý turnaj vyhrála Velká Bíteš, na 2. místě skončil domácí
tým SK Řečkovice A , na 3. místě ČKD Blansko, na 4. Rájec Jestřebí a na 5. SK Řečkovice B.
Dále byli vyhodnoceni nejlepší střelci turnaje (Vojtěch Bednář
- 1. FC Brno, Milan Valný - ČKD Blansko) a nejlepší brankáři
(Vlastimil Veselý - 1. FC Brno, Vlastimil Březovský - ČKD Blansko).
I když domácí tým A na vítězství nedosáhl, je pro něj dané
umístění v tak silně obsazených turnajích úspěchem. Pochválit
musíme i výkon týmu B, neboť vůbec nezklamali. I když vždy
obsadili poslední místa, tak kromě výraznějších proher s vítězi turnajů
o tři branky s ostatními týmy hráli vyrovnané partie a podlehli
vždy o jednu branku. Fotbalové štěstí se k nim trochu více otočilo
zády.
Josef K
ugler
Kugler

JUBILANTI
MEZINÁR
ODNÍ
MEZINÁRODNÍ
TURN
AJ ŽENSKÝCH
TURNA
SL
OŽEK
SLOŽEK
Rakousko
Wolfurt 7. - 8. 2. 2004
100 startujících z Rakouska, Německa, Švýcarska, ČR
Žen
Ženyy :
2. místo: Andrea FRIEDRICHOVÁ
MISTROVSTVÍ ČESKÉ RUPUBLIKY ženských složek
Kladno 14. - 15. 2. 2004 81 startujících z 16 klubů ČR
Žákyně:
1. místo: Nela PETERKOVÁ
2. místo: Kateřina PAVLÍČKOVÁ
3. místo: Eva KREYSOVÁ, Eliška VANÍČKOVÁ, Barbora
HLOUCHOVÁ, Hana JARÁ
4. místo: Klára SAULOVÁ, Anita SLABOTÍNSKÁ, Lucie
VAŠÁKOVÁ, Kateřina
BEINHAUEROVÁ
5. místo: Kateřina PAICHLOVÁ, Sabina GAVENDOVÁ
6. místo: Tereza JORDÁNOVÁ
7. místo: Simona ZITTERBARTOVÁ, Nikola ROZPRIMOVÁ
K ade
tky
adetky
tky::
1. místo: Lenka MARTINÁKOVÁ, Lenka ŘEZÁČOVÁ
2. místo: Hana JARÁ, Eva KREYSOVÁ, Barbora HLOUCHOVÁ
Junior
ky
Juniorky
ky::
1. místo: Lenka MARTINÁKOVÁ
Žen
Ženyy :
1. místo: Andrea FRIEDRICHOVÁ
Do reprezentace ČR na rok 2004 byly zařazeny Lenka Martináková
a Andrea Friedrichová.

V LEDNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Věra KARFÍKOVÁ
Růžena HLOUŠKOVÁ
Vladimír PEROUTKA
Růžena ŠMÍDKOVÁ
Jaroslav BURŠÍK
Miroslav BOBEK
Růžena ALBRECHTOVÁ
Jiřina KUČEROVÁ

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

V ÚNORU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Božena PODBORSKÁ
Marie DVOŘÁKOVÁ
Miroslava ZÁLESKÁ
Marie KRESTOVÁ
Jiří KREUTER
Josef VAVRUŠA
Mojmír ČAPKA
Jiřina MAŠTEROVÁ
Jitřenka DOLEŽALOVÁ
Dalibor LAMAČ
Libuše TOMKOVÁ
Josefa PRUŠKOVÁ
Jaroslava BÁŇOVÁ
Vlasta VYCHODILOVÁ

93 let
93 let
92 let
91 let
91 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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Ř EČ
KUL
TURA
KULTURA
KRA
JIN
A VY
SOČIN
A
KRAJIN
JINA
VYSOČIN
SOČINA
Malířka Helena Puchýřová
a keramička Ladislava Břečková nepředstavily
své práce v řečkovické galerii poprvé. S jejich
uměním jsme se seznámili již v roce 1998
během výstavy nazvané „Putování za tradicí“
a později v roce 2001 na výstavě s názvem
„Barevný svět Vysočiny“. RNDr. Helena
Puchýřová CSc. se narodila v rodině
známého akademického malíře a pedagoga
Bohumila Puchýře v Novém Městě na
Moravě. Právě otec jí přiblížil půvabnou
přírodu rodného kraje a vedl její první kroky
na cestě za uměním. Ačkoliv Helena
Puchýřová vystudovala Přírodovědeckou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně
a věnovala se pedagogické práci na Stavební
fakultě VUT, pokračovala v nastoupené
cestě a jako plenéristka navštěvovala místa,
která v dětství poznávala ve společnosti
svého otce. (Milovy, Sněžné, Studnice,
Vlachovice, Křižánky, Blatiny, Samotín).
Autorka uspořádala řadu samostatných
výstav (Malá galerie v Brně-Králově Poli,
Galerie Baret na Husově ulici, Galerie Hády
v Líšni, Galerie ve Sněžném, v Rokytně,
v Havlíčkově Brodě, ve Žďáru nad Sázavou,
v Bystřici pod Pernštejnem, v Tišnově a na
mnoha dalších místech na Moravě).
Účastnila se také mnoha společných výstav
Sdružení výtvarníků moravskoslezského
regionu v České republice i v zahraničí. Není
divu, že její obrazy tvoří součást soukromých
sbírek v Holandsku, Švýcarsku, Německu,
Rusku, v Itálii, Belgii, Austrálii či Brazílii.
Vždyť nejsou pouhým mistrným zobrazením
krajiny a její atmosféry v proměnách
jednotlivých ročních období. Půvabná

přírodní zákoutí jsou zachycena s neobyčejnou láskou, pečlivostí a vyjadřují tak silný vztah
k rodnému kraji.
Vedle Heleny Puchýřové se představila brněnská keramička Ladislava Břečková. Její
osobitý hliněný svět nepostrádá dětskou hravost, fantazii a optimistický náhled. Strašidýlka
z pohádek, zvířátka, ptáci, motýli, obyvatelé vodní říše, groteskní figurky představující
různá řemesla, ti všichni vstoupili do galerie, aby pobavili a potěšili srdce každého z nás. Ti,
kteří si v posledním únorovém týdnu nestačili prohlédnout výstavu v Galerii na radnici,
mohou se těšit na podzimní období letošního roku, kdy se obě autorky chystají k další
společné výstavě, tentokrát v líšeňské galerii v Brně.
I.K
olař
ík
I.Kolař
olařík
íkoová

HAN
A A HAN
A
HANA
HANA
S ohledem na obecně přijímané současné zvyklosti, stává se i v naší galerii pravidlem,
že vedle umělců vlků-samotářů, stále více vystavují umělci ve dvojicích nebo skupinách.
Nejinak tomu bude i letos, kdy takových dvojic v našich prostorách přivítáme hned
několik.
Po Heleně Puchýřové s Ladislavou Břečkovou se nám v březnu představí Hana
Pospíšková a Hana Berková.
Tvorbu Hany Pospíškové není třeba našim návštěvníkům příliš připomínat.
S jejími pastely a akvarely jsme se u nás setkali již v roce 1996. Její křehké, vždy jakoby
v oparu mizející něžné kontury krajin i jejich detailů až po jednotlivé květiny či dokonce
květy, vždy na sebe upozornily skromnou noblesou, charakterizující též autorčinu
osobnost. Hana Pospíšková se však úspěšně zapsala i do historie brněnského ArtProtisu svými četnými návrhy jakož i jejich realizacemi.
Ing. arch. Hana Berková je spolužákyní Hany Pospíškové z brněnské Školy
uměleckých řemesel. Po dráze profesionální architektky a urbanistky se Hana Berková,
nyní již na odpočinku, znovu schází se svojí spolužákyní, aby se společně mohly
věnovat naplno své zálibě, malbě. Rovněž Hana Berková dává přednost akvarelu
a pastelu, na svých obrázcích však zachycuje naši moravskou přírodu oživenou
historickými lidovými artefakty, zanechanými generacemi před námi.
Společná výstava v Řečkovicích v naší galerii je jedním z počátků jejich slibné
společné umělecké cesty, kterou započaly v roce 2002 v Jimramově.
Výstava bude zahájena v pátek 19. března 2004 v 17 hodin, otevřena bude
o víkendech od 9 do 12 hod a od 14 do 17 hodin, v pracovní dny jen odpoledne od 14
do 17 hod.
I.K.

SPOLE
ČENSKÁ R
UBRIKA
SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
100 LET OD N
AR
OZENÍ JAR
OSLA
VA HERMAN
A
NAR
ARO
JAROSLA
OSLAV
HERMANA
Dne 12. února tohoto roku uplynulo 100 let od narození pana Jaroslava Hermana, řečkovického rodáka, sokola, který svůj život
zasvětil záležitostem veřejným a politickým.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte společně s rodinou.
Jeho život se uzavřel symbolicky v den 16. výročí sovětské okupace 21. srpna 1984 a tak nějak, těmito slovy se rozloučil s rodinou
a přáteli: „Jemné a citlivé předivo našich názorů a činů protkává a obestírá naše domovy, obce, celou zemi a nakonec nutně povede ke
změně režimu“.
Vraťme se zpět k vyřčeným slovům: ...našich názorů a činů... Ano, je důstojné při této příležitosti vzpomenout ostatních řečkovických
občanů téže generace - Františka Loubala, Josefa Loubala, Františka Kolaříka, Václava Nováka, Jaromila Prokeše, Rajmunda Kůru a dalších,
kteří společně s mým otcem prožili nejlepší léta svého života v komunistických věznicích, či byli perzekvováni pro své vyšší principy
mravní. Nutno vzpomenout těchto občanů, kteří pracovali na společenském, kulturním a politickém milieu naší obce, kteří přes osobní
útrapy nesklonili hlavy a nepřistoupili na dialog s nacistickou ani komunistickou mocí a byli nejblíže vyhlašování mučedníků obou
zlovolných režimů.
Vyjma Františka Loubala štěstí neabsentovalo. Rehabilitace je vrátila zpět do šedého prostoru našeho národa. Setkávali se nadále
s lidmi, kteří kvůli kariéře studovali večerní univerzity marxismu-leninismu, udávali své kolegy, když byli jiní ve jménu téže ideologie
zavíráni a zabíjeni. Prokazovali loajalitu zločinnému systému. Nikdy nejednali v souladu se svým svědomím, vždy se především ptali, zda
jim jejich čin zajistí prospěch.
Smí člověk přistoupit na amorální podmínky, aby si zajistil osobní prospěch? Zřejmě ano! Kdyby kupříkladu občané kontakty s StB
odmítali, nehrozila by jim ani zatčení, ani vězení. Jen by se jim dařilo trochu hůře než předtím. A to je přesně ono jádro problému.
Od naší „revoluce“ uplynulo téměř patnáct let a do dnešních dnů nebyly artikulovány ani zločiny, ani označeni viníci. Naopak
i nadále dochází k soudním mystifikacím při procesech s „včerejší elitou“ národa, kteří jsou dnes národu představováni jako staří,
neškodní členové lidumilného spolku.
Z našich vzpomínaných spoluobčanů se nikdo nedožil roku 1989, kdy národ náhle otevřel okno a začal se znovu učit žít vzpřímeně.
Bůh byl milostiv a povolal si je k sobě ještě v době jejich bláhových nadějí.
Satisfakce by se stejně nedožili.
Jar
osla
Jarosla
oslavv Herman
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Dne 1111. 11.. 200
yla hlídk
tr
ážníků vy
slána na Hor
ácké náměs
tí č. 1111, kde má na hlídk
u čček
ek
at
20044 vvee 114:05
byla
hlídkaa sstr
trážníků
vyslána
Horácké
náměstí
hlídku
ekat
4:05 hodin b
elk
a, kt
er
pecif
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ovaný pr
oblém. Hlídk
tě kkont
ont
akt
ovala oznamo
elk
u, kt
er
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atelk
elka,
kter
eráá má blíž
blížee nes
nespecif
pecifik
iko
problém.
Hlídkaa na mís
místě
ontakt
akto
oznamovvat
atelk
elku,
kter
eráá jí sdělila, žžee si
oznamo
por
ák
u, kt
er
odná oba
zabouchla b
yt a v b
ytě nechala rrozv
ozv
ař
ené jídlo na plyno
porák
áku,
kter
erýý zůs
zůsttal zapálen. Vznikla dův
důvodná
obavva, žžee b
byy
byt
bytě
ozvař
ařené
plynovvém sspor
eř
e. Pr
oto hlídk
odleně př
iv
olala
mohlo do
jít k zahoř
ení b
ytu od sspáleného
páleného jídla, kt
er
ylo cítit i př
es dv
Pro
hlídkaa na mís
místto nepr
neprodleně
přiv
ivolala
dojít
zahoření
bytu
kter
eréé b
bylo
přes
dveř
eře.
íjezdu ttechnik
echnik
er
yt odbor
ně o
el a plyno
vý sspor
por
ák ihned zas
technik
echnikaa nedošlo k větší
ottevř
vřel
plynový
porák
zasttavil. Dík včasnému př
příjezdu
echnikaa MP
MP,, kt
kter
erýý b
byt
odborně
tr
škodě na maje
tk
u a na vyhoz
ení b
yl pouz
nec se sspálenou
pálenou po
majetk
tku
vyhození
byl
pouzee hr
hrnec
potr
traavou.
Dne 1177. 11.. 200
20044 v 116:33
pro
trážníci
hlídko
činnostt na Hor
Horáckém
náměstí
patřili
6:33 hodin pr
ováděli sstr
tr
ážníci hlídk
ovou činnos
áckém náměs
tí č. 2, kde sspatř
patř
ili sskkupinu
eř
ajně podezř
ele a př
patř
ení hlídky př
ek
otně z mís
eli. Hlídk
oto vyzv
ala, ab
kteř
eříí se cho
chovvali kr
krajně
podezřele
přii sspatř
patření
přek
eko
místta odcház
odcházeli.
Hlídkaa je pr
pro
vyzvala,
abyy
mladých lidí, kt
zůs
tě a ab
okázali sv
oji tto
otožnos
t. Hlídk
er
pr
os
tř
ed náměs
tí, a pr
oto
zůsttali na mís
místě
abyy pr
prokázali
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Dne 31. 3. uplyne 10 let, co nás náhle opustila
naše drahá maminka, babička
AŘÍK
OVÁ.
paní MARIE ŠAF
ŠAFAŘÍK
AŘÍKO
Vzpomíná dcera Jitka, vnuk Sirag Turbanovi.

INZER
CE
INZERCE
Pozor AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, dětské
v Kr. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,7,
zast.autobusu č. 42,41 u nádraží) nejlevnější ceny střih + fouk. 180,Kč, trvalá, melír, barvení 370,- Kč vše včetně mytí, střih, foukaná +
občerstvení. Tel.: 541 240 108, mobil: 603 809 705. Prac. doba dle
Vašeho přání.
MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 5 49 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel.: 541 227 559, mobil 737 405 886.
HLEDÁME PRONÁJEM GARÁŽE, garážového stání na ulici
Novoměstská a okolí. Tel.: 602 656 312.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 731 918.
DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi
(1-9 let). Léto, zima - Vysočina, pestrý program, tradice. Nabídku
zašleme zdarma. Tel.: 541 634 309, www. drak.cz.
VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ MED z Vysočiny. Akátový, smíšený
a lesní. Ceny od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis, mateří kašičku
a medovinu (55 Kč/0,5 l) - ochutnávka zdarma! Svatopluka Čecha
36, Brno-Královo Pole, tel.: 549 250 323. Po až Pá 15-18 h. nebo dle
tel. domluvy. Tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
PRODÁM GARÁŽ na Mokré Hoře, ul. Pod zahradami, zděná,
řadová, el. 380/220 V. Tel.: 516 461 094.
KOUPÍM DŮM SE ZAHRADOU do 3 mil. Nejsem real. kanc.
Tel. 603 206 353.
BYT 3+1 V OV na Medlánecké ulici vyměním za 2+1 nebo 2+k
v OV v Řečkovicích. Tel.: 605 407 610.
ST. GARSONKU na Horáckém náměstí vyměním za 1+1
v Řečkovicích. Tel.: 549 272 448.

GEODETICKÉ PRÁCE. Nabízím vyhotovení geometrických plánů
na vyznačení novostavby, dělení pozemků, vytyčení hranice. Prycl
Lubomír, Úprkova 2, tel.: 541 225 337, 606 766 825.
Fy. Aureus nabízí PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY Dvořákova 14,
Brno, Tel.: 542 211 499, mob.: 776 052 531 MAJITELÉ RD, hledám
ke koupi půdní prostor, za účelem výstavby bytu do 70 m2. Nejsem
RK. Zn. „Řečkov. rodák - chci se vrátit zpět“. Tel.: 548 525 185.
Veškeré ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE a drobné opravy v domácnostech
Tel.: 541 228 364.
KOSMETIKA - novinka - ošetření českou kosm. Dermacol
s masáží již za 350,- Kč. Kosmetické studio Harmonie,
Banskobystrická 176, po-pá 10.00-18.00, tel.: 549 271 654.
Od 1.3.2004 nové MANIKÉRSKÉ SLUŽBY. Při první návštěvě
ZDARMA ZÁBAL RUKOU! Studio Harmonie, Banskobystrická 176,
pí. Pokorná, tel.: 602 978 912, 549 271 654.
ZASKLÍVÁNÍ oken, dveří a lepení zrcadel. M. Stolička, Novoměstská
27, tel.: 541 22 55 63, mobil: 603 354 216.
KOUPÍM GARÁŽ na ul. Novoměstské. Tel.: 541 22 55 63, mobil:
603 354 216.
Víte o někom KDO POTŘEBUJE PŮJČIT 50-200 tis. Kč? Staňte se
našim doporučitelem. Odměna 500,- Kč za průměrnou smlouvu.
Tel.: 547 221 100, 603 145 097 nebo 605 731 842.
PRODÁM GARÁŽ v Řečkovicích, asi 200 metrů od zástavby
Duhová pole. Tel.: 973 443 404. Zn.: Cena 180 tis. Kč.
AM. RODINA HLEDÁ ZAŘÍZENÝ KOMFORTNÍ DŮM min.
4+1 v blízkosti Mokré Hory na červen 2004. Tel.: 723 527 219,
djelinkova@volny.cz.
AM. RODINA Z FLORIDY HLEDÁ SLEČNU I PANÍ NA
HLÍDÁNÍ K DĚTEM (2 a 5 let) se znalostí AJ na červen 2004 +
au-pair min. na 1 rok (s platným vízem). Tel.: 723 527 219,
djelinkova@volny.cz.

VYSOK
OR
YCHL
OS
TNÍ INTERNET
VYSOKOR
ORY
CHLOS
OSTNÍ
- NON-STOP připojení po kabelové televizi UPC
- pouze za měsíční paušál, neomezené množství dat
- sleva na provoz 33% po dobu 3 měs.
( 256 kb/s za 28 Kč/den, 512 kb/s za 38 Kč/den )
ARMA
- kompletní instalace „na klíč“ ZD
ZDARMA
Akce časově omezena! Expres objednávky: 776 11444 220
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Do kalendáře řečkovických společenských událostí nesporně patří i Šibřinky, pořádané
TJ Sokol Řečkovice a Řečkovickou 13. Strašidla, čarodějnice, rytíři, princezny, teletubies,
kulturista amatér a další chodící kuriozity se v Sokolovně sešly v sobotní večer 21. ledna.
Poněkud rozpačitý začátek byl vyvážen
průvodem masek, spojeným s country tanci.
Jednotlivé taneční variace z pódia řídil Libor
Fuchs, podporovaný maskovanými agenty
Třináctky přímo na parketu. Poté již byla
zábava v plném proudu. Osvěžením se stalo
taneční číslo dětí z Řečkovické třináctky
na osvědčené hity z pera Ivana Mládka. Při
vystoupení se na křehké tanečnice se vrhal
šílený Jožin z Bažin. Těžko říci, jak by vše
dopadlo, nebýt neohroženého práškovacího
pilota, jenž se svým letounem bestii udolal.
Za svou produkci Třináctka sklidila
zasloužené bouřlivé ovace.
Skvělá atmosféra živená
kapelou, která se nebála uspořádat svůj
průvod masek, vydržela až daleko za půlnoc. Překvapením bylo, že tak báječná a bezprostřední
akce je poněkud v ústraní zájmu a zdaleka nebyla naplněna kapacita sálu. Pokud máte rádi upřímnou lidovou zábavu, určitě příští rok
neváhejte, masky nejsou podmínkou.
Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil
LETNÍ T
ÁB
OR
TÁB
ÁBOR
Již tradičně pořádá Tábornický oddíl Mustangové
le
tní ssttano
vý tábor pr
o děti vvee věk
u 7 - 1144 le
t.
letní
anový
pro
věku
let.
Tábor bude stejně jako každý rok v krásném prostředí
Jižních Čech
a tématem letošní celotáborové hry bude EGYPT.
mín: 3. 77.. - 1177. 77.. 200
4, cena: 2.800,Ter
2004,
ermín:
V případě zájmu o podrobnější informace nás najdete každé
úterý od 17:00 do 18:00 hodin v klubovně na Horáckém
náměstí 12 nebo nás kontaktujte telefonicky
na číslech 60
6077 950 623, 723 792 93
9344
Za organizátory tábora Šárka Juhaňáková

ovická 1133
Sokol Řečkovice, společenský odbor - Řečk
Řečko
pořádá dne 3.4.200
3.4.20044 od 20.00 hod
hod. v Sokolovně na ul.
Vážného 19
COUNTRY BÁL
Hraje skupina Vikýř,
předprodej vstupenek na tel. 776 022 453,
sl. Krupicová
nebo každou středu od 18:00 do 19:00 hodin na Sokolovně.

Placená inzerce

Nově otevřená

REHABILIT
ACE
REHABILITA
v Řečkovicích V ránova 116
poskytuje
běžné rehabilitační úkony
klasické a relaxační masáže
na Vaši návštěvu se těší
Fyzioterapeutka Markéta Mrňousová
Specialista na Vojtovu metodu
Objednávky na tel. 723 114 276
Placená inzerce

Placená inzerce
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