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REKREKREKREKREKONSONSONSONSONSTRTRTRTRTRUKUKUKUKUKCE KANCE KANCE KANCE KANCE KANALIZAALIZAALIZAALIZAALIZACE NCE NCE NCE NCE NA PALAA PALAA PALAA PALAA PALACKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSCKÉHO NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ
Samotný střed naší městské části ochromí v letošním a příštím roce rozsáhlá rekonstrukce kanalizace na Palackého

náměstí a částečně v ulicích Hapalova, Ovčírna, Veselka a Vážného. U akce odhadované na 61 mil. Kč je v rozpočtu města Brna
na letošní rok zařazeno 30 mil. Kč, realizace je zadávací dokumentací předpokládána od května 2006 do července 2007 ve třech
etapách.

I. eI. eI. eI. eI. etttttapaapaapaapaapa je vedena od křižovatky ulice Hapalovy s ul. M. Hübnerové po Palackého náměstí, objekt „ZASIS“. Část etapy
v úseku cca 255 m od ul. Hapalovy bude prováděna klasickou raženou štolou, zbytek otevřeným výkopem. Dojde k uzavírce
ulice Hapalovy, Palackého náměstí a části ulice Vážného pro veškerou dopravu mimo autobusy MHD a dopravní obsluhu.

II. eII. eII. eII. eII. etttttapaapaapaapaapa pokračuje z Palackého náměstí ke křižovatce ulice Vážného u Sokolovny. Zde bude postupováno pouze
otevřeným výkopem, dojde k úplné uzavírce zmíněného úseku pro veškerou dopravu mimo dopravní obsluhu. Zastávka na
Palackého náměstí bude dočasně zrušena a MHD bude jezdit objízdnou trasou po ulici M. Hübnerové, kde bude zúžený úsek
u knihovnické školy jednosměrný, řízený semafory.

III. eIII. eIII. eIII. eIII. etttttapaapaapaapaapa směřuje od křižovatky u Sokolovny k ulici Veselka. Bude nařízena částečná uzavírka křižovatky, objízdná trasa
autobusu bude pokračovat až do skončení prací.

Kromě rekonstrukce kanalizace bude provedena i rekonstrukce kanalizačních přípojek, dojde ke zrušení stávající
stoky v délce 106 m, směřující z Palackého náměstí pod domy k ulici Malíkově a M. Hübnerové, a bude obnovena komunikace
v rozsahu podle zadávací dokumentace.

Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla. V podmínkách řízení je uvedena povinnost zhotovitele
v předstihu informovat ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách) v jednotlivých ulicích. Harmonogram
stavby má být navržen tak, aby v případě potřeby přerušení prací z klimatických či jiných důvodů na dobu delší než 10 dnů
byl rozsah záboru minimalizován.

Údaje v tomto článku jsou z důvodu včasného informování veřejnosti čerpány ze zadávací dokumentace. Členění stavby
včetně detailů uzavírky se může změnit dle technologie zhotovitele, který však dosud není vybrán. Přesnější informace bude
možné poskytnout až po získání harmonogramu od vybrané firmy.

Po dobu realizace této složité rekonstrukce čeká velkou část občanů Řečkovic značné nepohodlí, nelze však jinak. Stav
dožité kanalizace je kritický, což potvrdila i orientační analýza vzorků spodní vody odebraných při hydrogeologickém průzkumu
Palackého náměstí. Bez úpravy kanalizační sítě by nebylo možné zrušit kanalizační stoku vedoucí přímo pod některými domy
na Palackého náměstí a Malíkově ulici. Akce se z finančních důvodů několikrát odkládala a buďme rádi, že k její realizaci
konečně dojde, neboť se rozhodně nejedná o samozřejmost. To mohou potvrdit naši spoluobčané z lokalit, kde roky čekají na
inženýrské sítě či novou komunikaci.
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NÁMĚSNÁMĚSNÁMĚSNÁMĚSNÁMĚSTÍ VOTÍ VOTÍ VOTÍ VOTÍ VOJTĚŠKY MAJTĚŠKY MAJTĚŠKY MAJTĚŠKY MAJTĚŠKY MATTTTTYYYYYÁŠOÁŠOÁŠOÁŠOÁŠOVÉVÉVÉVÉVÉ

Za jedno z nejkrásnějších zákoutí Řečkovic považuji zástavbu rodinných domků kolem náměstí Vojtěšky Matyášové. Tento
urbanistický unikát vznikl jako čtvrť domků železničních zaměstnanců „V šraňcích“ ve 20. letech minulého století. Zatímco
kompozice domů lahodí oku, stav některých inženýrských sítí a komunikací v okolí rozhodně ne.
Aby mohlo dojít k nápravě tohoto neblahého stavu, bylo zpracováno technicko ekonomické zadání (TEZ) - nutný podklad
pro zařazení investice do rozpočtu města. Území řešené v TEZ je tvořeno enklávou obytné zástavby v okolí náměstí Vojtěšky
Matyášové, jež tvoří ucelenou a v současné době již prostorově ohraničenou plochu, u níž se nepředpokládá další územní
rozvoj ani výraznější dostavba objektů. Plocha je vymezena z jihovýchodní strany ulicí Jandáskovou, z jihozápadní ulicí
Maříkovou, ze severozápadní strany ul. Královkou, jež je součástí řešeného území, a ze strany severovýchodní železniční tratí.
Na sběrné komunikace v ul. Maříkově a Jandáskově je území napojeno místními komunikacemi Železničářskou, Luh
a Královka. Podél náspu železniční tratě je vedena ulice Jehnická.
PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání na sání na sání na sání na sání na strtrtrtrtraně 3aně 3aně 3aně 3aně 3
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 56., 5A Z 56., 5A Z 56., 5A Z 56., 5A Z 56., 577777. A 58. SCHŮZE RMČ. A 58. SCHŮZE RMČ. A 58. SCHŮZE RMČ. A 58. SCHŮZE RMČ. A 58. SCHŮZE RMČ
56. schůz56. schůz56. schůz56. schůz56. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 1. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:
- schválila jako zpracovatele projektové dokumentace na

rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Novoměstská 21 firmu
AP-atelier, s. r. o., Kabátníkova 2, Brno,

- schválila smlouvu o nájmu plakátovacích ploch v městské
části s firmou Rengl, s. r. o., Kozinova 1073/11, Liberec,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje
nemovitostí,

- vyslovila souhlas s výstavbou čtyř řadových rodinných domů
ve stávající proluce v ulici Brigádnické,

- schválila zakoupení daru v hodnotě do 3 000 Kč do tomboly
společenského plesu, pořádaného městskou částí dne 18. 2. 2006,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

5555577777. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 15. 2. Rada:5. 2. Rada:5. 2. Rada:5. 2. Rada:5. 2. Rada:
- schválila odpisové plány příspěvkových organizací, zřízených

městskou částí (základní a mateřské školy) na rok 2006,
- projednala zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek

a peněžních účtů městské části za rok 2005,
- neschválila poskytnutí příspěvku na uspořádání koncertu

Severočeského filharmonického sboru v Besedním domě
v Brně dne 4. 3. 2006,

- schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu
nákupního střediska v ulici Kolaříkova 3 s Knihovnou Jiřího
Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

58. schůz58. schůz58. schůz58. schůz58. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 1. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:. 3. Rada:
- schválila uspořádání II. ročníku žákovského turnaje v malé

kopané dne 19. 3. 2006 a Dne sportu dne 31. 3. 2006,
- schválila smlouvu o dílo s firmou Esmont, s. r. o., Pellicova

8c, Brno, na opravu bytu v domě Sibiřská 64,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje

nemovitostí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
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NONONONONOVÝ CENÍK ZA ODPVÝ CENÍK ZA ODPVÝ CENÍK ZA ODPVÝ CENÍK ZA ODPVÝ CENÍK ZA ODPADADADADADYYYYY
ZOHLEDŇUJE ZPĚTNÝ ODBĚRZOHLEDŇUJE ZPĚTNÝ ODBĚRZOHLEDŇUJE ZPĚTNÝ ODBĚRZOHLEDŇUJE ZPĚTNÝ ODBĚRZOHLEDŇUJE ZPĚTNÝ ODBĚR

ELEKELEKELEKELEKELEKTRTRTRTRTROOOOOZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍZAŘÍZENÍ
Z DOMÁCNOSZ DOMÁCNOSZ DOMÁCNOSZ DOMÁCNOSZ DOMÁCNOSTÍTÍTÍTÍTÍ

Nový ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů
(SSO) platí od 1. března letošního roku. Pro občany je uložení
většiny druhů odpadů bezplatné, dle ceníku jsou však povinni
uhradit odložení odpadů olejů a kapalných paliv s výjimkou
syntetických motorových, převodových a mazacích olejů.
Zpoplatněné jsou dále odpady z demontáže a údržby vozidel,
stavební a demoliční odpady s výjimkou čistého tabulkového
skla, které lze uložit do nádob na sběr skla a s výjimkou
materiálově využitelných kabelů s kovovým vodičem. Úhrada
se vztahuje rovněž na absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
a olejové filtry. Cena je prCena je prCena je prCena je prCena je pro občano občano občano občano občany sy sy sy sy stttttanoanoanoanoanovvvvvena i za odběrena i za odběrena i za odběrena i za odběrena i za odběr
vyřvyřvyřvyřvyřazazazazazených chladicích zařených chladicích zařených chladicích zařených chladicích zařených chladicích zařízízízízízení a vyření a vyření a vyření a vyření a vyřazazazazazených elektrickýchených elektrickýchených elektrickýchených elektrickýchených elektrických
a elektra elektra elektra elektra elektronických zařonických zařonických zařonických zařonických zařízízízízízení, je však účtení, je však účtení, je však účtení, je však účtení, je však účtooooovvvvvána pouzána pouzána pouzána pouzána pouze na sběre na sběre na sběre na sběre na sběrnýchnýchnýchnýchných
ssssstřtřtřtřtřediscích, ktediscích, ktediscích, ktediscích, ktediscích, kterererererá současně neá současně neá současně neá současně neá současně nejsou mísjsou mísjsou mísjsou mísjsou místtttty zpětného odběry zpětného odběry zpětného odběry zpětného odběry zpětného odběruuuuu
elektrelektrelektrelektrelektrozařozařozařozařozařízízízízízení. Není. Není. Není. Není. Naše SSO v ul. Hapaloaše SSO v ul. Hapaloaše SSO v ul. Hapaloaše SSO v ul. Hapaloaše SSO v ul. Hapalově mísvě mísvě mísvě mísvě místttttem zpětnéhoem zpětnéhoem zpětnéhoem zpětnéhoem zpětného
odběrodběrodběrodběrodběru je,u je,u je,u je,u je, občané zde tedy za posledně vyjmenované odpady
platit nebudou. Ostatní osoby, tedy podnikající fyzické osoby
a právnické osoby, zaplatí za uložení veškerých odpadů
s výjimkou PET lahví, čistého tabulkového a dalšího
neznečištěného skla, které lze uložit do nádob na sběr skla,

ČIŠTĚNÍ KČIŠTĚNÍ KČIŠTĚNÍ KČIŠTĚNÍ KČIŠTĚNÍ KOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKACÍ V RCÍ V RCÍ V RCÍ V RCÍ V ROCE 2006OCE 2006OCE 2006OCE 2006OCE 2006
V souvislosti s nadcházejícím jarem bychom Vás rádi informovali
o termínech čištění místních komunikací na území naší městské
části v roce 2006. Termíny čištění jsou rozděleny do čtyř hlavních
skupin. Začátkem dubna proběhne nejprve vyčištění většiny místních
komunikací od zimního posypu. Následovat bude v průběhu celého
roku cyklus klasických blokových čištění ve třech opakováních.
Dvakrát, v měsíci květnu a na přelomu srpna a září, bude provedeno
vyčištění vybraných parkovišť. V neposlední řadě bude na všech
trasách MHD prováděno čištění základního komunikačního systému
(ZÁKOS), což se týká především řidičů parkujících v zálivech na
ulici Banskobystrické, Měřičkově a Vážného.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu
s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným
silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem
čištění. Odtahy vozidel bude zajišťovat Odtahová služba Crkal,
kontaktní telefon 541 321 346. Vozidla budou odtahována na
odstavné parkoviště při ulici Chaloupkově č. o. 22.

Čištění vozovek bude smluvně pro městskou část zajišťovat firma
A.S.A. Služby Žabovřesky s.r.o., Korejská 4, 614 00 Brno, kontaktní
telefon na oddělení služeb zákazníkům je 541 211 328. V případě
jakýkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních
komunikací v naší městské části se obracejte na oddělení životního
prostředí, ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725
nebo 541 421 745.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ V RTERMÍNY ČIŠTĚNÍ V RTERMÍNY ČIŠTĚNÍ V RTERMÍNY ČIŠTĚNÍ V RTERMÍNY ČIŠTĚNÍ V ROCE 2006OCE 2006OCE 2006OCE 2006OCE 2006
A) ČIŠTĚNÍ PO ZIMĚA) ČIŠTĚNÍ PO ZIMĚA) ČIŠTĚNÍ PO ZIMĚA) ČIŠTĚNÍ PO ZIMĚA) ČIŠTĚNÍ PO ZIMĚ

3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.
BOSKOVICKÁ,  LETOVICKÁ,  KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu ke
školce, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5 a, KUŘIMSKÁ obslužná
kom., BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom., NOVOMĚSTSKÁ
23 - 41 průjezd parkovištěm, NOVOMĚSTSKÁ odbočka ke garážím
u křiž. s Hradeckou

4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM.,  DLOUHÉ HONY,  KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA,
SIBIŘSKÁ, RENČOVA, MEDLÁNECKÁ - parkoviště

5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ
k Západi, TEREZY NOVÁKOVÉ obslužná kom., K ZÁPADI,
KUBOVA, LACINOVA, LADOVA, PRUMPERK, ÚPRKOVA,
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ

6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.
JEČNÁ, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA,
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA,
KREMLIČKOVA, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ,
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ

77777. 4.. 4.. 4.. 4.. 4.
KRONOVA, LOUČKY, VL.  PITTNEROVÉ, MARIE
HÜBNEROVÉ, MALÍKOVA, HORÁCKÉ NÁM., bří. KŘIČKŮ,
KÁRNÍKOVA, GEN. KADLECE, bří. KŘIČKŮ - příjezdy k domům,
OVČÍRNA

materiálově využitelného papíru a kovů. Kompletní ceník je
k dipozici v SSO a naleznete jej rovněž na stránkách www.brno.cz.

Seznam všech SSO, kde je prováděn zpětný odběr elektrozařízení:
Ukrajinská (Brno-Bohunice), Dusíkova (Brno-Sever), Křídlovická
(Brno-Střed), Plynárenská (Brno-Střed), Jílová-Vídeňská
(Brno-Střed), Veveří (Brno-Střed), Vaňkovo náměstí (Brno-Střed),
Páteřní (Brno-Bystrc), Mírová (Brno-Černovice), Žebětínská
(Brno-Kohoutovice), J. Faimonové (Brno-Líšeň), Hapalova
(Brno-Řečkovice), Mikulčická (Brno-Slatina), Sladovnická
(Brno-Tuřany), Sochorova (Brno-Žabovřesky)

Ing. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽP
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111110. 4.0. 4.0. 4.0. 4.0. 4.
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  B. ANTONÍNOVÉ,
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA,
DOLNICE, POD ZAHRADAMI, JANDÁSKOVA mimo ZÁKOS,
TUMAŇANOVA část mimo ZÁKOS, SKREJŠ

1111111111. 4.. 4.. 4.. 4.. 4.
PODHÁJÍ, PODPĚROVA polyfunkční dům, VOJTĚŠKY
MATYÁŠOVÉ, LUH, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, TEREZY NOVÁKOVÉ
kolem kasáren k Renčově, MĚŘIČKOVA část mimo ZÁKOS,
ŽITNÁ část mimo ZÁKOS,

B) BLB) BLB) BLB) BLB) BLOKOKOKOKOKOOOOOVVVVVÁ ČIŠTĚNÍÁ ČIŠTĚNÍÁ ČIŠTĚNÍÁ ČIŠTĚNÍÁ ČIŠTĚNÍ
BLBLBLBLBLOK Č. 1OK Č. 1OK Č. 1OK Č. 1OK Č. 1

BOSKOVICKÁ, LETOVICKÁ, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA,
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5 a, KUŘIMSKÁ obslužná kom.,
BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom.
TERMÍN: 10. 5., 7. 7., 4. 10.

BLBLBLBLBLOK Č. 2OK Č. 2OK Č. 2OK Č. 2OK Č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM., DLOUHÉ HONY,
KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA
TERMÍN: 17. 5., 12. 7., 11. 10.

BLBLBLBLBLOK Č. 3OK Č. 3OK Č. 3OK Č. 3OK Č. 3
JEČNÁ, KOŘENSKÉHO,  OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA,
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA,
KREMLIČKOVA, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ,
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 24.5., 19.7., 18.10.

BLBLBLBLBLOK Č. 4OK Č. 4OK Č. 4OK Č. 4OK Č. 4
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY,  TEREZY NOVÁKOVÉ
k Západi,, TEREZY NOVÁKOVÉ obslužná kom., K ZÁPADI,
KUBOVA, LACINOVA, LADOVA, PRUMPERK, ÚPRKOVA,
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ
TERMÍN: 31. 5., 9. 8., 25. 10.

BLBLBLBLBLOK Č. 5OK Č. 5OK Č. 5OK Č. 5OK Č. 5
KRONOVA, LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, MARIE HÜBNEROVÉ,
MALÍKOVA, HORÁCKÉ NÁM., bří. KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA,
GEN. KADLECE
TERMÍN: 5. 6., 14. 8., 30. 10.

BLBLBLBLBLOK Č. 6OK Č. 6OK Č. 6OK Č. 6OK Č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE,  B. ANTONÍNOVÉ,
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA,
DOLNICE, POD ZAHRADAMI
TERMÍN: 7. 6., 16. 8., 1. 11.

C) ČIŠTĚNÍ PC) ČIŠTĚNÍ PC) ČIŠTĚNÍ PC) ČIŠTĚNÍ PC) ČIŠTĚNÍ PARKARKARKARKARKOOOOOVIŠŤVIŠŤVIŠŤVIŠŤVIŠŤ
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: 3. 5. a 30. 8.

HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, HORÁCKÉ NÁM. 8 - 9, NOVOMĚSTSKÁ
45 - 59, NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41, ŽITNÁ 21-23
TERMÍN: 5. 5. a  1. 9.

D) ČIŠTĚNÍ ZÁKD) ČIŠTĚNÍ ZÁKD) ČIŠTĚNÍ ZÁKD) ČIŠTĚNÍ ZÁKD) ČIŠTĚNÍ ZÁKOS (ZÁKLADNÍ KOS (ZÁKLADNÍ KOS (ZÁKLADNÍ KOS (ZÁKLADNÍ KOS (ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍOMUNIKAČNÍOMUNIKAČNÍOMUNIKAČNÍOMUNIKAČNÍ
SSSSSYYYYYSSSSSTÉM)TÉM)TÉM)TÉM)TÉM)

VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., NOVOMĚSTSKÁ,
MĚŘIČKOVA, ŽITNÁ, MEDLÁNECKÁ
TERMÍN: 3. 5., 17. 7., 23. 10.

MAŘÍKOVA, HAPALOVA, KARÁSEK, GROMEŠOVA,
JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN: 5. 5., 18. 7., 24. 10.

BANSKOBYSTRICKÁ, TEREZY NOVÁKOVÉ, PALACKÉHO TŘ.,
ŽILKOVA, KUŘIMSKÁ
TERMÍN: 12. 5., 21. 7., 26. 10.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Paaaaavel Svel Svel Svel Svel Strtrtrtrtránsánsánsánsánský - OŽPký - OŽPký - OŽPký - OŽPký - OŽP

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

Ulice Luh a Železničářská jsou zpevněné asfaltovým betonem značně
porušeným a mají oboustranné dlážděné chodníky s nerovným
povrchem. Ulice Jehnická a Královka má štěrkovou povrchovou
úpravu a jednostranný dlážděný chodník. Nám. V. Matyášové
a spojnice na ulici Královka má částečně zpevněný povrch značně
porušený a místy vyspravený živičným nátěrem. Provoz pěších zde
probíhá po vozovce. Pěší provoz v oblasti je rovněž možný po sítí
stezek mezi jednotlivými bloky domů, které spojují ulice Jandáskova
- Luh - Královka s propojením na nám. V. Matyášové. Tyto stezky
nejsou zpevněné, povrch je hlinitý, částečně zatravněný, za deště
rozblácený.
Povrch komunikací nutně vyžaduje rekonstrukci, v ulicích Královka
a Jehnická je třeba vybudovat zpevněné vozovky. V rámci úprav
budou řešena parkovací místa. Před úpravou povrchů musí být
provedena rekonstrukce nynějších dožívajících inženýrských sítí
i vybudování sítí nových tam, kde dosud toto vybavení chybí.
Technicko ekonomické zadání bylo před rokem schváleno
Zastupitelstvem města Brna, nicméně v rozpočtu města pro rok
2006 se 32 mil. Kč na tuto akci nenašlo. Úkolem městské části
bude prosadit zpracování projektové dokumentace celé akce
a zařazení investice do rozpočtu města Brna, protože dílo takové
finanční náročnosti je zcela mimo možnosti rozpočtu městské části.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

PPPPPokrokrokrokrokračačačačačooooovvvvvání zání zání zání zání ze se se se se strtrtrtrtrananananany 1y 1y 1y 1y 1

UZAUZAUZAUZAUZAVŘENÍ VAVŘENÍ VAVŘENÍ VAVŘENÍ VAVŘENÍ VAVŘINEVŘINEVŘINEVŘINEVŘINECKÉCKÉCKÉCKÉCKÉ
RESRESRESRESRESTTTTTAAAAAURAURAURAURAURACECECECECE

Veřejnosti jistě neunikla skutečnost, že restaurace „U Vavřince“ byla
před několika týdny uzavřena.
Mezi MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora a společností Vavřinec,
s.r.o., byla v roce 2000 řádně uzavřena nájemní smlouva na nebytové
prostory restaurace a vinárny "U Vavřince". V únoru 2005 byla
z důvodu neplacení nájemného smlouva vypovězena, ve stejném
čase stávající vlastníci prodali společnost Vavřinec jinému majiteli.
Noví provozovatelé restaurace byli tvrdí hoši, které ukončení platnosti
nájemní smlouvy nijak neznepokojovalo, a od 1. 6. 2005 užívali
prostory, aniž by je měli řádně pronajaty. Kromě důsledného
neplacení nájemného došlo mimo jiné i k poškození nedávno
instalovaného ústředního topení. Městská část podala soudní cestou
návrhy na 4 platební rozkazy, pomocí nichž vymáhá dlužné částky,
a 27. 6. 2005 i žalobu na vyklizení prostor. Do dnešního dne však
soudní jednání neproběhlo.
Po vyčerpání všech právních opatření byla ve snaze zabránit vzniku
dalších finančních i materiálních škod restaurace vlastníkem objektu
- městskou částí Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - uzavřena.
Restauraci bude možné otevřít až po vyřešení současných problémů,
které patrně ještě ve vztazích s bývalým nájemcem vyvstanou.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

CCCCCO VO VO VO VO VÁS ZAÁS ZAÁS ZAÁS ZAÁS ZAJÍMÁ O PERNŠTEJNU?JÍMÁ O PERNŠTEJNU?JÍMÁ O PERNŠTEJNU?JÍMÁ O PERNŠTEJNU?JÍMÁ O PERNŠTEJNU?
Příští měsíc tomu bude právě rok, co zachvátil požár část
nejkrásnějšího moravského hradu Pernštejn. Ohni tehdy padla
za oběť přilehlá hospodářská budova sloužící jako depozitář.
Hrad díky mimořádné dotaci od státu i díky veřejným sbírkám
od řadových občanů dnes stojí téměř ve své původní kráse.
Povídání o historii hradu, té dávné i té nedávno minulé, stejně
jako o výhledech do budoucna pro všechny zájemce připravil
na útútútútúterererererý 28. břý 28. břý 28. břý 28. břý 28. března v 1ezna v 1ezna v 1ezna v 1ezna v 18 hodin8 hodin8 hodin8 hodin8 hodin Výbor pro národnostní menšiny
ZMČ Řečkovice a Mokrá Hora. Beseda se uskuteční v zasedacív zasedacív zasedacív zasedacív zasedací
síni řsíni řsíni řsíni řsíni řečkečkečkečkečkooooovické rvické rvické rvické rvické radnice.adnice.adnice.adnice.adnice.
Pozvání k besedě  spojené s doprovodnou obrazovou prezentací
přijal kkkkkasasasasastttttelán hrelán hrelán hrelán hrelán hradu Mgradu Mgradu Mgradu Mgradu Mgr. Jak. Jak. Jak. Jak. Jakub Zub Zub Zub Zub Z. Škr. Škr. Škr. Škr. Škrabal.abal.abal.abal.abal.
Nad akcí převzala záštitu místní organizace strany Moravané
v Brně-Řečkovicích.

I. KI. KI. KI. KI. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný,,,,,
přpřpřpřpředseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČedseda VNM ZMČ
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PRPRPRPRPROOOOOJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTOOOOOVÝ DEN NVÝ DEN NVÝ DEN NVÝ DEN NVÝ DEN NA HORÁCKÉM NÁMĚSA HORÁCKÉM NÁMĚSA HORÁCKÉM NÁMĚSA HORÁCKÉM NÁMĚSA HORÁCKÉM NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ
O projektech slyšíme v poslední době často, především v souvislosti
s čerpáním finančních prostředků z EU. Projektem s názvem
„Cestovní kancelář“ se zabývali i žáci řečkovické základní školy
na svatého Valentýna. Přípravy však začaly již mnohem dříve -
před Vánocemi. Pro všechny se naskytla nečekaná příležitost, kdy
si mohli vytvořit  desetičlenná družstva napříč šestého ročníku se
sedmým a osmáků s deváťáky. Každé družstvo si vylosovalo jednu
z  pěti evropských zemí. Během několika týdnů sbírali informace
o našich sousedech, aby s kufry plnými nápadů na svatého
Valentýna svou práci završili. Ráno je přivítaly pozdravy v jazycích,
se kterými je možné se na naší škole setkat. Během jednoho dne
se žáci zúčastnili různých dílen - výtvarné výchovy, dějepisu,
zeměpisu a matematiky, českého jazyka a cizích jazyků (němčiny
a angličtiny). Zde dostali zadání pro vypracování různorodých
úkolů: sami si vymysleli název firmy, tvořili cizojazyčné slovníky,
poznávali historii a tradice dané země atd. Na závěr dne spojili
své práce z „dílen“ do jednoho kompletního projektu. Vyučující
pak hodnotili tyto projekty i snahu a píli, se kterou „cestovní
kanceláře“ pracovaly. Nejlepší práce a jejich tvůrci byli vyhlášeni

školním rozhlasem a všichni získali i patřičné známkové
ohodnocení.
Takže, pokud byste chtěli cestovat do Polska, Francie, Německa,
Anglie nebo Francie, můžete si vybrat z nabídky našich žáků. Jen
musíte počítat s vyššími náklady, protože problém financí zatím
naše žáky ještě netrápí.
Nemyslete si však, že po Evropě dokáží cestovat jen družstva
tvořená žáky druhého stupně. I děti z prvních až pátých tříd to
zvládnou skvěle.
Prvňáčci z obou pracovišť, kteří se setkali ve „svých“ dílničkách -
po půl roce školní docházky - jsou velmi šikovní.
Další družstva byla tvořena žáky druhých a třetích tříd, kteří se
v tento den setkali v dílnách na Horáckém nám., získali spoustu
zajímavých informací o zvolené zemi z materiálů, které si donesli
sami nebo které jim přichystaly paní učitelky. Všechny nové
poznatky pak zpracovali, vytvářeli plakáty, kostýmy, loutky a zahráli
si pohádky typické pro danou zemi.
Smíšená družstva čtvrťáků a páťáků se setkala na pracovišti
Úprkova, kde podle zvolených dílen děti zakládaly cestovní

kanceláře, z přinesených materiálů sestavovaly katalogy, průvodce, slovníky, psaly zajímavé učebnice o vybrané  zemi, vybavily Honzu
na cestu do světa, seznámily se s národními zvyky a tradicemi (recepty tradičních jídel byly skvělé) nebo si zahrály divadlo. Všichni se
zhostili svých prezentací na výbornou. Vyučující ohodnotili jejich snahu, pracovitost a odvahu, se kterou se tohoto dne zúčastnili.

alimaalimaalimaalimaalima

KARNEVKARNEVKARNEVKARNEVKARNEVALALALALALOOOOOVÉ DOVÉ DOVÉ DOVÉ DOVÉ DOVVVVVÁDĚNÍ NÁDĚNÍ NÁDĚNÍ NÁDĚNÍ NÁDĚNÍ NA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOA ZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ
Karnevalové veselí začalo hned po obědě. Všechny děti-masky chtěly být nejkrásnější. A konkurence byla opravdu veliká. V reji masek
bylo nejvíce líbezných princezen - včetně paní vychovatelky Dubanské a Voženílkové. Dost bylo i "drsňáků" - pirátů, kovbojů, rytířů
i členů ochranky. Také sportovce a různé pohádkové bytosti bylo vidět.
Všichni se s radostí zúčastňovali tanečků i nejrůznějších soutěží. Každý mohl vyhrát sladkou odměnu. Dobrá nálada vydržela všem až
do konce, odpoledne uteklo hodně rychle. Už se těšíme na další karneval v naší školní družině.
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„CHV„CHV„CHV„CHV„CHVÁLA POHYBU“ - POÁLA POHYBU“ - POÁLA POHYBU“ - POÁLA POHYBU“ - POÁLA POHYBU“ - POZVZVZVZVZVÁNKAÁNKAÁNKAÁNKAÁNKA
NNNNNA OSLAA OSLAA OSLAA OSLAA OSLAVU SPORVU SPORVU SPORVU SPORVU SPORTUTUTUTUTU

V pátek 31. 3. 2006 se v sokolovně od 17.00 hodin již tradičně
koná akce MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - SPORTOVEC
ROKU.
Zveme všechny spoluobčany, zejména mládež, k účasti na této
přehlídce různých sportovních odvětví, která jsou provozována
v místních sportovních jednotách a klubech na špičkové
mezinárodní úrovni.

Vedení radnice současně veřejně ocení naše nejlepší sportovní
reprezentanty - mistry České republiky, Evropy i světa.
Akci organizuje komise sportu Rady MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora.

Ing. J. RůžičkIng. J. RůžičkIng. J. RůžičkIng. J. RůžičkIng. J. Růžičkaaaaa
přpřpřpřpředseda kedseda kedseda kedseda kedseda komise somise somise somise somise sporporporporportututututu

USUSUSUSUSTTTTTANOANOANOANOANOVENÍ ŠKVENÍ ŠKVENÍ ŠKVENÍ ŠKVENÍ ŠKOLSKÝCH RADOLSKÝCH RADOLSKÝCH RADOLSKÝCH RADOLSKÝCH RAD
V NV NV NV NV NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCHOLÁCHOLÁCHOLÁCHOLÁCH

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 167 a 168 v oblasti školství
byly zřizovatelem ustanoveny školské rady, přijat volební řád
a stanoven počet členů. Šestičlenné rady jsou po třetinách tvořeny
jmenovanými zástupci zřizovatele (MČ Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora), volenými zástupci pedagogických pracovníků školy
a volenými zástupci rodičů žáků.

Školská rada je orgán, umožňující rodičům, pedagogům a zřizovateli
podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté, zasedá
nejméně 2x ročně. Pro orientaci podávám stručný výčet její činnosti:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
a jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,

vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení,

g) projednává inspekční zprávu České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

VVVVVolbolbolbolbolby do šy do šy do šy do šy do škkkkkolsolsolsolsolské rké rké rké rké rady na ZŠ Nady na ZŠ Nady na ZŠ Nady na ZŠ Nady na ZŠ Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská:ká:ká:ká:ká:

Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy Mgr. Barákovou dne
19. 10. 2005 prostřednictvím žáků, kterým byla předána písemná
informace pro zákonné zástupce. V den voleb dne 28. 11. 2005 se
dostavilo 9 rodičů a z platných 9 hlasovacích lístků byli zvoleni dva
zástupci:

Řídká Marie 9 hlasů
Ing. Rozbořil Miloslav 7 hlasů
Ze šZe šZe šZe šZe škkkkkolsolsolsolsolských prkých prkých prkých prkých pracoacoacoacoacovníků bvníků bvníků bvníků bvníků bylo naylo naylo naylo naylo navrvrvrvrvržžžžženo 7 keno 7 keno 7 keno 7 keno 7 kandidátů a 28. 1andidátů a 28. 1andidátů a 28. 1andidátů a 28. 1andidátů a 28. 111111.....
2005 zv2005 zv2005 zv2005 zv2005 zvoleni deoleni deoleni deoleni deoleni devvvvvatatatatatenácti pedagogy 2 členoenácti pedagogy 2 členoenácti pedagogy 2 členoenácti pedagogy 2 členoenácti pedagogy 2 členovvvvvé ré ré ré ré radyadyadyadyady:::::
Mgr. Vostřejžová Pavla 14 hlasů
Ševčík Jaromír 11 hlasů
ZásZásZásZásZástupci jmenotupci jmenotupci jmenotupci jmenotupci jmenovvvvvaní zřaní zřaní zřaní zřaní zřizizizizizooooovvvvvatatatatatelem:elem:elem:elem:elem:
Mgr. Doležalová Květuše
Kubová Iveta

VVVVVolbolbolbolbolby do šy do šy do šy do šy do škkkkkolsolsolsolsolské rké rké rké rké rady na ZŠ Horady na ZŠ Horady na ZŠ Horady na ZŠ Horady na ZŠ Horácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 13:3:3:3:3:

Zde byly také volby vyhlášeny ředitelkou Mgr. Melichárkovou dne
19. 10. 2005 a předány informace písemnou formou prostřednictvím
žáků rodičům. V den voleb I. 12. 2005 přišlo volit 207 rodičů
a platnými 205 hlasy zvoleni:
Ing. Alterichterová Hana 76 hlasů
Mgr. Polanský Viktor 58 hlasů
42 pedagogickými pr42 pedagogickými pr42 pedagogickými pr42 pedagogickými pr42 pedagogickými pracoacoacoacoacovníky bvníky bvníky bvníky bvníky byli zvyli zvyli zvyli zvyli zvoleni titoleni titoleni titoleni titoleni tito záso záso záso záso zástupci:tupci:tupci:tupci:tupci:
Mgr. Tvrz Miloslav 24 hlasů
Mgr. Lukášová Jarmila 15 hlasů
ZřZřZřZřZřizizizizizooooovvvvvatatatatatelem /MČ/ jmenoelem /MČ/ jmenoelem /MČ/ jmenoelem /MČ/ jmenoelem /MČ/ jmenovvvvváni báni báni báni báni byli:yli:yli:yli:yli:
Mgr. Malinová Michaela
Gardáš Oldřich

InfInfInfInfInformaci podala přormaci podala přormaci podala přormaci podala přormaci podala předsedkyně KŠMedsedkyně KŠMedsedkyně KŠMedsedkyně KŠMedsedkyně KŠM
MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. E. E. E. E. Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fajkajkajkajkajkusousousousousovvvvvááááá

ZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
VÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, BRNO,VÉ, BRNO,VÉ, BRNO,VÉ, BRNO,VÉ, BRNO,

PALAPALAPALAPALAPALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDA 70A 70A 70A 70A 70
pořádá

KONCERKONCERKONCERKONCERKONCERT PEDT PEDT PEDT PEDT PEDAAAAAGOGŮGOGŮGOGŮGOGŮGOGŮ

Středa 22. března 2006 - 18 hodin - Koncertní sál školy

Z DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAVVVVVA MARA MARA MARA MARA MARTINŮ ZDEŇKUTINŮ ZDEŇKUTINŮ ZDEŇKUTINŮ ZDEŇKUTINŮ ZDEŇKU
ZOUHARZOUHARZOUHARZOUHARZOUHAROOOOOVIVIVIVIVI

hudebně literární večer
Ladislav Lakomý - umělecký přednes, Ladislav Doleže l- klavír

Pondělí 3. dubna 2006 - 19 hodin - koncertní sál školy

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ

obor hudební a literárně dramatický - budova školy na
Palackého tř. 70

obor taneční a výtvarný - budova školy na Palackého tř. 146

PŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMAPŘIJÍMACÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKOUŠKY PROUŠKY PROUŠKY PROUŠKY PROUŠKY PRO ŠKO ŠKO ŠKO ŠKO ŠKOLNÍOLNÍOLNÍOLNÍOLNÍ
RRRRROK 2006-200OK 2006-200OK 2006-200OK 2006-200OK 2006-20077777

obor hudební a litobor hudební a litobor hudební a litobor hudební a litobor hudební a literererererárárárárárně drně drně drně drně dramatický:amatický:amatický:amatický:amatický:  1  1  1  1  111111. a 26. dubna. a 26. dubna. a 26. dubna. a 26. dubna. a 26. dubna
111115. května a 15. května a 15. května a 15. května a 15. května a 15. č5. č5. č5. č5. čererererervnavnavnavnavna

od 1od 1od 1od 1od 15 do 15 do 15 do 15 do 15 do 18 hodin v budo8 hodin v budo8 hodin v budo8 hodin v budo8 hodin v budově na Pvě na Pvě na Pvě na Pvě na Palackého 70alackého 70alackého 70alackého 70alackého 70

obor tobor tobor tobor tobor taneční a výtvaneční a výtvaneční a výtvaneční a výtvaneční a výtvarararararný:ný:ný:ný:ný: 1 1 1 1 111111. dubna a 25. května od 1. dubna a 25. května od 1. dubna a 25. května od 1. dubna a 25. května od 1. dubna a 25. května od 15 do5 do5 do5 do5 do
111119 hodin9 hodin9 hodin9 hodin9 hodin

v budov budov budov budov budově na Pvě na Pvě na Pvě na Pvě na Palackého 1alackého 1alackého 1alackého 1alackého 14646464646

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

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

JUBILEUM ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSJUBILEUM ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSJUBILEUM ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSJUBILEUM ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSJUBILEUM ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍTÍTÍTÍTÍ
V březnu letošního roku oslaví ZŠ na Horáckém náměstí
v Řečkovicích Mokré Hoře 30 let od svého založení. Asi je těžké
spočítat kolik žáků tuto školu absolvovalo. Ti starší si vzpomenou
na začátky, v jakých podmínkách dříve výuka probíhala, a mohou
dobře posoudit proměny, ke kterým na škole došlo za posledních
15 let.
Připomeňme si, že ZŠ „vlastní“ dvě budovy. Ta „postarší“ na
Horáckém náměstí č.13 má celkem 18 tříd a je určena pro žáky
1. až 9. ročníku. Ta „novější“ na Uprkově ulici  je přizpůsobena pro
výuku těch nejmladších. V celkem 11 třídách jsou žáci od 1. do 5.
ročníku.
V současné době je na ZŠ celkem 733 žáků. O jejich výchovu
a vzdělání se stará 44 pedagogů, z toho 37 učitelek a 7 učitelů a dále
6 vychovatelek a 21 technických pracovníků.

VVVVVe funke funke funke funke funkci řci řci řci řci ředitediteditediteditele (řele (řele (řele (řele (ředitediteditediteditelky) téelky) téelky) téelky) téelky) téttttto šo šo šo šo škkkkkoly působili:oly působili:oly působili:oly působili:oly působili:

Stanislav Socha 1976 - 1979
Milan Merkl 1979 - 1986
Libuše Plchová 1986 - 1989
Marie Floriánová 1989 - 1990
Marie Školoudíková 1990 - 2003
Od školního roku 2003/2004 tuto funkci zastává
Mgr. Ivana Melichárková.

Od nástupu Mgr. Melichárkové do funkce se škola ještě více zaměřuje
na využívání prvků daltonské výuky na obou stupních. Od školního
roku 2004/2005 je členem Asociace daltonských škol.
Ke specifikům výuky patří důraz na samostatnost, schopnost
skupinové práce a respektování individuálního tempa a rozdílů
osobností žáků.
Od školního roku 1990/1991 byly na škole zřízeny třídy s rozšířenou
výukou jazyků, od školního roku 1994/1995 pak třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy zaměřené na úpolové sporty (zápas).
Velká pozornost je také věnována nabídce mimoškolních aktivit
pro žáky. Mohou pracovat ve více než 40 zájmových kroužcích
zaměřených od sportu přes divadlo, keramiku až k doučování
a přípravě k přijímacím zkouškám.
K současným trendům týkajícím se pravomocí vedení škol v oblasti
obsahu a forem výuky současná paní ředitelka říká: „Zavedení
Rámcového vzdělávacího programu umožňuje školám vytvořit si
vlastní Školní vzdělávací program přizpůsobený podmínkám školy
a zaměření školy. Tuto možnost vítáme a využíváme. V letošním
školním roce již tento vzdělávací plán dokončujeme a ve školním
roce 2006/2007 podle něj začneme pracovat v 1. a 6. ročnících.“
Tato krátká informace nemůže bohužel podrobněji zhodnotit
a zejména ocenit práci učitelského sboru starajícího se o výchovu
a vzdělání našich dětí.
Vynikající práci odvedli v době svého působení zástupci ředitele
Marie Krásenská, Barbora Fojtíčková, Pavel Horák, Věra Soukupová
a Helena Šimíčková.
Z bývalých učitelů nelze nepřipomenout Mgr. Jana Macháta, učitele
tělesné výchovy a zeměpisu, který svou vynikající prací se sportovním
kroužkem dosáhl pro školu mimořádných úspěchů a položil tím
základy pro pozdější vytvoření sportovních tříd.
Při listování školní kronikou zjišťujeme, že jen uvedení jmen těch,
kteří se svojí prací zapsali do historie školy by zabralo několik
dalších stran.
Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky a páni učitelé, přijměte
spolu se svými předchůdci za Vaši obětavost upřímné poděkování
členů KŠM při ZMČ, dále všech členů ZMČ a vedení úřadu a také
těch, se kterými jste nejčastěji v kontaktu - rodičů našich řečkovických
dětí (a dětí z jiných MČ). Ať vždy pocítíte radost z pozdravu
a setkání s těmi, jimž jste věnovali část svého profesního života.
A Vašim žákům přejeme do budoucna hodně pohody a nadále
dobré učitele.

Za KŠM přZa KŠM přZa KŠM přZa KŠM přZa KŠM při ZMČ Pri ZMČ Pri ZMČ Pri ZMČ Pri ZMČ Prof. Fof. Fof. Fof. Fof. F. Hr. Hr. Hr. Hr. Hraběaběaběaběabě

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE -DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE -
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

NNNNNABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFABÍZÍ, INFORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Ktě Ktě Ktě Ktě Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva:a:a:a:a:
TTTTTWISWISWISWISWIST ART ART ART ART ARTTTTT aneb jarní kytičkové kouzlení
sobota 25. 3 v 9-12 hodin.
Cena 150,- Kč. Nutno nahlásit předem osobně nebo telefonicky
paní Batíkové. Telefon: 549 274 147.
PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Ttě Ttě Ttě Ttě T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé:é:é:é:é:
VITRÁŽE TIFFVITRÁŽE TIFFVITRÁŽE TIFFVITRÁŽE TIFFVITRÁŽE TIFFANYANYANYANYANY - sobota 25. 3 v 8.30 - 14.30. Cena 250-500,-Kč
v závislosti na velikosti a obtížnosti výrobku. Objednání předem
nutné. (541 225 234 - p. Hrušková, Janečková).

VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOČNÍ DÍLNIČKAONOČNÍ DÍLNIČKAONOČNÍ DÍLNIČKAONOČNÍ DÍLNIČKAONOČNÍ DÍLNIČKA - 13. 4. V 9-13 hodin pro děti ve
věku 7-15 let. Program: Výroba velikonočních věnečků. S sebou 10
vyfouklých vajíček, případně slaměný věneček. Cena: 80,- Kč.
PřPřPřPřPřipripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  „DOMEČKU“ V SOBOTU 22. 4.
Program: soutěže, hry, dílničky, informace o kroužcích a akcích
DDM.
Současně bude v prostorách bývalých kasáren probíhat výstava
starých kolových vozidel městské hromadné dopravy. Bližší
informace v dubnové Řeči.

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 133333
Nové kroužky:
AAAAAerererererobikobikobikobikobik
- čtvrtek v 19-20 hodin, 250,- Kč za pololetí nebo 30,- Kč za hodinu
RRRRRusususususký jazykký jazykký jazykký jazykký jazyk
Ruská konverzace - termín bude znám po naplnění kroužků
(Informace - p. Fleková (723 262 216)

UUUUUmělecká dílna mělecká dílna mělecká dílna mělecká dílna mělecká dílna (děti 10-12 let) - probíhá každou středu v 15.30 -
17 hodin. Program: malování na sklo, šperky z kůže, drátkování,
práce s lýkem, atd.) (Informace - Psotová 732 325 457)

JJJJJARNÍ DÍLNIČKAARNÍ DÍLNIČKAARNÍ DÍLNIČKAARNÍ DÍLNIČKAARNÍ DÍLNIČKA v sobotu 1. dubna v 9-12 hodin.
Program: perníčky - pečení a zdobení, kraslice - tradičně i netradičně.
Vyfouklá vajíčka s sebou. Cena 80,- Kč.
Informace: Psotová
NNNNNabídkabídkabídkabídkabídka lea lea lea lea letních tábortních tábortních tábortních tábortních táborů:ů:ů:ů:ů:
Mineralogický v Českém Ráji 3.-11. 7. 2006 - pro děti
z mineralogického kroužku. Cena 2 700,- Kč. (Hlavní vedoucí -
Psotová 732 325 457).
Příměstský v ZOO Brno - koncem července nebo začátkem srpna.
(Hlavní vedoucí Fleková 723 262 216).
Příměstský v termínu 28. 8. - 1. 9. 2006.
(Hlavní vedoucí Janečková 541 225 234).
Úplná nabídka táborů včetně cen, termínů a programu bude
zveřejněna v dubnové Řeči.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604 51 87 76.

POVEDU Vaše účetnictví vč. mezd a daň. přiznání. Tel. 603903029.

VČELAŘ nabízí med květový, lipový, akátový, lesní od 95,-Kč/kg,
medovinu, mateří kašičku, propolis. PO až PÁ 15-18 h nebo domluva
tel. 549250323 Kr. Pole, Sv. Čecha 36, zast. tram. č. 1 „Husitská“.

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

V ŘEČKOVICÍCH JSOU VOLNÉ ZAHRÁDKY, volejte p. Maršál
- 549 27 57 17 v  07.15 hod.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (i malý ve
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce.
Tel.: 776 809 213. Zn.: Brno i okraj.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda
jistá. Tel.: 546 220 361.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ pokud možno stavební (menší i
větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i s chatou. Finance
mám. Tel.: 546 220 361.

HLEDÁM KE KOUPI byt nejlépe v osobním vlastnictví. 2+1 nebo
3+1. Tel.: 720 437 539.

EUROPEAN FINANCE nabízí zpracování daňové evidence a
účetnictví, zajištění hypoték, úvěrů (i podnikatelských) a půjček,
poradenství a zprostředkování investování volných finančních
prostředků. Tel: 777 106 396, 603 727 864.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.

AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.

PRONAJMU řad. garáž na ul. Renčova - celoročně. T. 723956106.

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA TEXTILNÍ GALANTERIE,
metrového zboží, prádla a ponožek na Vránove ul.  171 v Brně -
Řečkovicích.  Prodejní doba od 9,30-12,30, 13-17 hod.

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

KOUPÍM STARÉ OBRAZY a různý nábytek, porcelán, hodiny i
celou pozůstalost do r. 1950.  Tel: 541 212 148, mobil: 606 294 846.

POHLÍDÁM příležitostně vaše dítě i ve svém bytě - Řečkovice -
Mokrá Hora. Tel. 549 27 26 26, 607 260 430.

HLEDÁME pro konkrétní zájemce RD nebo byt v Řečkovicích.
Tel.: 602712407, 543217040. ALVA REAL, Štěpánská 6,
www.alvareal.cz, e-mail: info@alvareal.cz

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

BANKOVNÍ PŮJČKY do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KULKULKULKULKULTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKCE POŘÁDCE POŘÁDCE POŘÁDCE POŘÁDCE POŘÁDANÉANÉANÉANÉANÉ
V PRV PRV PRV PRV PRVNÍM POLVNÍM POLVNÍM POLVNÍM POLVNÍM POLOLETÍ ROLETÍ ROLETÍ ROLETÍ ROLETÍ ROKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006OKU 2006

3333311111. 3. 2006. 3. 2006. 3. 2006. 3. 2006. 3. 2006
Vyhodnocení nejlepších sportovců roku 2005 - Sokolovna

Řečkovice

11111. 4. 2006. 4. 2006. 4. 2006. 4. 2006. 4. 2006
Country bál - Sokolovna Řečkovice

8. 4. 20068. 4. 20068. 4. 20068. 4. 20068. 4. 2006
4. ročník dětské country soutěže - zúčastní se:

Ř 13 - PAMPELIŠKY - Sýpka Medlánky

9. 4. 20069. 4. 20069. 4. 20069. 4. 20069. 4. 2006
Muzikál  Kdyby tisíc klarinetů - Sokolovna Řečkovice

22. 4. 200622. 4. 200622. 4. 200622. 4. 200622. 4. 2006
Festival tanečního mládí - zúčastní se:

Ř 13 - PAMPELIŠKY - Brno, Kounicova

duben 2006duben 2006duben 2006duben 2006duben 2006
Volné pokračování hudebních večerů a setkání se zajímavými
a význačnými osobnostmi brněnského kulturního života -

HUDBA A ŘEČ - Radnice Řečkovice

11111. 5. 2006. 5. 2006. 5. 2006. 5. 2006. 5. 2006
Majáles studentů Gymnázia T. Novákové - Sokolovna

Řečkovice

l. 5. 2006l. 5. 2006l. 5. 2006l. 5. 2006l. 5. 2006
Mistrovství České republiky v Chrudimi - zúčastní se: Libor

Fuchs, Jana Tušerová

29. 5. 200629. 5. 200629. 5. 200629. 5. 200629. 5. 2006
Festival tanečního mládí - celorepublikové kolo + mistrovství

České republiky v české polce - zúčastní se:
Ř 13 - PAMPELIŠKY

111114. 6. 20064. 6. 20064. 6. 20064. 6. 20064. 6. 2006
Dětský den na Radnici - Radnice Řečkovice

5. 6. nebo 15. 6. nebo 15. 6. nebo 15. 6. nebo 15. 6. nebo 10. 6. 20060. 6. 20060. 6. 20060. 6. 20060. 6. 2006
Dětský den za Radnicí - pivovar Řečkovice

čččččererererervvvvven 2006en 2006en 2006en 2006en 2006
Volné pokračování hudebních večerů a setkání se zajímavými
a význačnými osobnostmi brněnského kulturního života -

HUDBA A ŘEČ - Radnice Řečkovice

PRIMA VERA CUP 2006PRIMA VERA CUP 2006PRIMA VERA CUP 2006PRIMA VERA CUP 2006PRIMA VERA CUP 2006
Fotbalový oddíl SK Řečkovice pořádal 4. 2. 2006, halový turnaj
Prima Vera Cup 2006 starších žáků za účasti šesti mužstev. Turnaj
vyhráli domácí (SK Řečkovice), před Rousínovem, a Tišnovem, za
nimi skončily týmy Okříšek a Šlapanic a 6. místo obsadily Hustopěče.
Dále byli vyhodnoceni - nejlepší střelec turnaje David Macko - SK
Řečkovice (4 branky) a nejlepší brankář turnaje Karel Kouřil - Tišnov.
Dále jsme se zúčastnili ještě dalších tří turnajů. V Okříškách jsme
21. 1. 2006 obsadili pěkné 3. místo za Moravskými Budějovicemi
a Okříškami.
O týden později jsme vyhráli turnaj v Tišnově, za Řečkovicemi
skončil Čebín a Moravská Slavie Brno. Nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen: David Macko - SK Řečkovice (7 branek).
Rovněž turnaj v Adamově 11. 2. 2006 skončil vítězstvím
SK Řečkovice, tentokrát před Moravskou Slávií Brno a Slovanem
Brno. Nejlepší střelec turnaje byl opět David Macko se 6 brankami.
Letošní zimní příprava v halách se velmi vydařila. Chtěl bych
poděkovat všem hráčům a doufám, že o postup do vyšší soutěže se
na jaře ještě popereme.

KKKKKugler Josefugler Josefugler Josefugler Josefugler Josef
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B sB sB sB sB studiotudiotudiotudiotudio Božetěchova 91 - kosmetika * solárium ** solárium ** solárium ** solárium ** solárium *
* modeláž nehtů * manikúra * pedikúra.* modeláž nehtů * manikúra * pedikúra.* modeláž nehtů * manikúra * pedikúra.* modeláž nehtů * manikúra * pedikúra.* modeláž nehtů * manikúra * pedikúra.

JJJJJARNÍ AKARNÍ AKARNÍ AKARNÍ AKARNÍ AKCE 1CE 1CE 1CE 1CE 15. 3. - 30. 4. 20065. 3. - 30. 4. 20065. 3. - 30. 4. 20065. 3. - 30. 4. 20065. 3. - 30. 4. 2006 - velikonoční dárek á 500Kčá 500Kčá 500Kčá 500Kčá 500Kč
prprprprpro ko ko ko ko každého zdaraždého zdaraždého zdaraždého zdaraždého zdarmamamamama. Tel.: 541 238 883, 602 738 880.

ÚklidoÚklidoÚklidoÚklidoÚklidovvvvvé službé službé službé službé službyyyyy - firma Fukalová Věra nabízí jarararararní úklid:ní úklid:ní úklid:ní úklid:ní úklid:
- klasický úklid domácností, mytí oken, tepování koberců atd.
- úklid kanceláří, firem, provozoven
- náročný úklid po malování, stěhování, stavebních pracech apod.
InforInforInforInforInformace a obmace a obmace a obmace a obmace a objednávky na tjednávky na tjednávky na tjednávky na tjednávky na tel. 720 220 436el. 720 220 436el. 720 220 436el. 720 220 436el. 720 220 436
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ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
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TTTTTAKAKAKAKAKOOOOOVVVVVÁ BÁ BÁ BÁ BÁ BYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTYLA LÉTA PA PA PA PA PADESÁADESÁADESÁADESÁADESÁTTTTTÁÁÁÁÁ JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V ÚNORU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Miroslava  ZÁLESKÁ 94 let
Jiří KREUTER 93 let
Lubomír  POSKER 80 let
Františka  DOLÍHALOVÁ 80 let
Vlasta GAVENDOVÁ 80 let
Marie  FUCHSOVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Mezi ty, kteří dnes tvoří podstatnou část členů III. odboje, patří
i příslušníci pomocných technických praporů, zkráceně PTPáci.
Když v šedesátých letech vycházelo knižně a současně i časopisecky
na pokračování Švandrlíkovo nejpopulárnější dílo Černí baroni,
stala se rázem hitem na knižním trhu. Avšak jen na chvíli. Prakticky
okamžitě s nástupem normalizace se ocitla na seznamu Libri
prohibiti a mezi lidmi se šířila jen v opisech a kopiích. Doba černých
baronů byla ještě velmi živá a knížka svojí trpkou ironií a nadsázkou
hovořila k mnoha lidem.
Natočení stejnojmenného filmu s odstupem půlstoletí vytvořilo
však mezi mladou generací dojem idylické selanky oné doby
společnosti vyvrhelů na okraji uvědomělé Československé lidové
armády. Kádrově nespolehliví či jinak postižení „vojáci“ žili podle
filmu v permanentní legraci při každodenním zápasu se svými
mimořádně tupými a primitivními veliteli. Film, přes veškeré své klady, prokázal v tomto směru PTPákům medvědí službu. Jejich skutečné
utrpení bylo hodně zlehčeno. Ono to válčení za Čepičky vůbec nebylo takhle „filmové“.

PřPřPřPřPříslušník PTP pan Josef Včíslušník PTP pan Josef Včíslušník PTP pan Josef Včíslušník PTP pan Josef Včíslušník PTP pan Josef Včelíkelíkelíkelíkelík

se narodil v roce 1926 v Černé Hoře nedaleko Brna, únor 1948 ho zastihl jako pracovníka Baťova závodu ve
Zlíně. Působil v té době jako provozní účetní ve výrobě a chystal se studovat vysokou školu v Brně jako
budoucí technik. Složil úspěšně přijímací zkoušky a byl ke studiu přijat. Továrnu však pod vlivem únorového
převratu začali postupně ovládat svazáci a mladí komunisté, kteří dokonale propracovaný baťovský systém
výroby začali "zdokonalovat". Perfektně fungující výroba začala být najednou nezisková, protože musela živit
řadu nových příživníků: funkcionářů a organizátorů. Neuváženě veřejně pronesená slova přivedla J. Včelíka až
před svazáckého bosse v tehdejším Gottwaldově, jímž nebyl nikdo jiný než mladý a oddaný Milouš Jakeš.
Po rozhovoru se soudruhem Jakešem byl mladý Josef během několika týdnů mimořádně odveden do armády
a na skutečnost, že měl začít studovat musel rychle zapomenout. Za tři dny byl převelen od řadové jednotky
v Klatovech do nově zřízeného PTP v Mimoni a Radslavicích, kde se začínalo budovat rozsáhlé vojenské
letiště. Byl jeden z první 136 pétépáků a začali stavbou ubikací. Jestli jich na začátku bylo něco přes sto, záhy
se počet přehoupl přes tisíc. Přišli studenti bohosloví z Hradce Králové, potom studenti právnické fakulty.
Snad psychicky nejhůře však na mladého Josefa zapůsobil příchod bývalých západních letců převážně
z Britanie, kteří si zde odpykávali svůj trest za boj proti nacistům. Ještě dnes vzpomíná pan Včelík na tyto chvíle se slzami v očích. Tak se
nastupující komunistický režim a jeho Gottwaldové a Jakešové odpláceli těm, kteří jim vybojovali startovací čáru pro únorový puč.
S krompáčem a lopatou v ruce zde byli převychováváni i muži přes padesátku, tento prohřešek nebylo možno tolerovat. Za rok bylo
těchto vojáků s lopatou v Mimoni na pět t,isíc.

Deset a více hodin těžké práce denně pod dohledem svobodníků a desátníků, nejvyšším pánem tam byl kapitán. Funkci politruka pak
plnil podporučík s kvalifikací pacholka od krav. Tito veleli a vysvětlovali přednosti nového režimu právníkům, teologům a dalším

„rozvratným živlům“. Tresty vězení za pouhé projevení vlastního
názoru byly na denním pořádku.

Po 16 měsících  úmorné dřiny se přihlásilo Josefovi onemocnění
z dětství, trvalý pobyt na přímém slunci vyvolal recidivu těžkého
zánětu mozkových blan. I na tomto stavu se podíleli velící důstojníci,
kteří nestrpěli, aby ve slunečním úpalu nosil lékařem předepsanou
pokrývku hlavy. Po delší hospitalizaci byl propuštěn s tím, že není
dále zdravotně způsobilý služby v ČSLA. Ostatní to štěstí neměli -
jejich převýchova se z původních 2 let protáhla na 3-4 roky, řada
z nich skončila v uranových nebo uhelných dolech nebo
v pracovních táborech.

Ani tím však neskončily problémy Josefa Včelíka. Propříště nesměl
zastávat jakoukoliv jinou než manuální práci, všechny vedoucí funkce
mu byly zapovězeny. Teprve konec 60. let přinesl naději na zlepšení.
Podařilo se mu dálkově vystudovat v Jedovnicích elektrotechnickou
průmyslovku. Oženil se, vychoval se svojí paní dvě dcery. Přesto se
však nadále jeho osobní a rodinné štěstí smělo odvíjet jen v mezích
daných kuratelou režimu. Poslední léta před důchodem pracoval
jako účetní v brněnské pobočce Metry Blansko.

Již jako důchodce se dožil roku 1989 a s ním i naděje na svobodu
a demokracii. Současný vývoj společnosti spolu s převažující mravní
devastací v něm však zanechávají hořké myšlenky a úvahy o smyslu
všeho lidského konání. Naděje však umírá poslední, snad si už zítra
lidé začnou vážit více jeden druhého. Snad.

I.K.I.K.I.K.I.K.I.K.
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www.interier.com/ptacek-krechler.cz interier.pk@volny.cz

PTÁČEK - KRECHLER s.r.o.
OKENNÍ A BYTOVÉ DOPLŇKY

Ivo Krechler
Vránova 191, Řečkovice

t+f:549 271  514
603 247 804

Vzorkovna t+f:544  217 903
Karolíny Světlé 21
Brno-Líšeň

Zdeněk Ptáček
t:603 217 240
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