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Již drahně let tvoří neodmyslitelnou součást řečkovické Hapalovy ulice školní budova.
Do stovky jí už mnoho neschází, vždyť byla otevřena 27. září 1908. Po dlouhou dobu zde sídlila
základní škola, kterou nakonec vystřídala škola knihovnická.

Protože v našem světě platí, že strnulost je všemu pozemskému cizí, přicházejí další změny
nyní. Dne 22. února letošního roku schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje sloučení
Vyšší odborné školy a Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb, Brno,
Hapalova 6, s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou sociální, Brno, Kotlářská 9,
k němuž dojde s účinností od 1. 7. 2007. Nástupnickou organizací se stane obchodní akademie.

Zmíněný krok samozřejmě není motivován snahou ukončit existenci jednoho studijního
oboru. Cílem je naopak zachovat danou vzdělávací oblast i pro léta příští. Koncepce školství
Jihomoravského kraje, schválená před několika roky, říká, že rozumnou hranici pro náležité
fungování školy představuje čtyři sta žáků (v Brně toto číslo dosahuje spíše úrovně o dvě stovky
vyšší). I když uvedený limit není pojímán dogmaticky, lze nalézt řadu důvodů - ekonomických
i vzdělávacích - hovořících v jeho prospěch. Pomyslet můžeme na množství peněz, s nimiž
malé školy hospodaří, na úvazky učitelů, potíže se sestavením rozvrhu či na silně omezenou
možnost nabídnout pestřejší vzdělávací programy, zahrnující kupříkladu výuku cizích jazyků
nebo rozmanité volitelné předměty.

Knihovnickou školu v současné době navštěvuje pouze 226 studentů, dalších 116 se pak
vzdělává na zdejší vyšší odborné škole. Počet přihlášených však postupně klesá. Dokazují to
i údaje z loňského roku, neboť tehdy požádalo o přijetí pouze 53 zájemců na 60 volných míst.
Uvědomíme-li si, že na konci tohoto desetiletí klesne počet žáků 9. tříd základních škol o 30 %,
bude se na „Hapalovu“ hlásit zájemců ještě méně. Téměř všechny uchazeče o středoškolské
vzdělání totiž budou schopny uspokojit instituce nabízející všeobecný typ studia, a tedy
i průpravu nezbytnou k přechodu na vysokou školu. Spojení se silnějším partnerem tak nabízí
řešení naznačené neradostné situace.

K sestěhování obou škol samozřejmě nedojde najednou. Nejméně dva, spíše však tři roky
budou ještě žáci knihovnické školy docházet do budovy v Hapalově ulici. Avšak ani po jejím
uvolnění nebudou okna tohoto stavení zírat prázdnotou. Zástupci Jihomoravského kraje, jemuž
celý objekt patří, předpokládají, že i nadále poslouží těm, kteří působí v oblasti výchovy
a vzdělávání.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
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Ve čtvrtek 19. dubna 2007 se od 15.00 hod. uskuteční V. zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Zasedání se
koná v zasedacího sálu v přízemí ÚMČ, Palackého náměstí 11.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.
J. JandlJ. JandlJ. JandlJ. JandlJ. Jandl

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 6. SCHŮZE RMČA ZE 6. SCHŮZE RMČA ZE 6. SCHŮZE RMČA ZE 6. SCHŮZE RMČA ZE 6. SCHŮZE RMČ
6. schůz6. schůz6. schůz6. schůz6. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 211111. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:. 2. Rada:

- projednala výsledek inventarizace majetku, závazků, pohledávek
a peněžních účtů městské části za rok 2006,

- schválila jako dodavatele, který provede výměnu oken na
severozápadní fasádě bytových domů Sibiřská 62 a 64, firmu
Gromathic, s. r. o., Tišnovská 305, Kuřim,

- schválila smlouvu o dílo, na základě které bude servis výtahů
v bytovém domě zajišťovat firma OTIS, a. s., Jana Opletala 1279,
Břeclav,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila nový povodňový plán městské části,
- nesouhlasila s umístěním reklamních panelů na mostu přes

Hradeckou radiálu,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

L. FL. FL. FL. FL. F.....
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Před začátkem sezóny blokových čištění vozovek bychom Vás
rádi informovali o termínech čištění místních komunikací na území
naší městské části v roce 2007. Jako první proběhne na přelomu
března a dubna vyčištění většiny místních komunikací od zimního
posypu. Chodníky budou od zimního posypu čištěny již od druhé
poloviny března v závislosti na aktuálním průběhu počasí. V průběhu
roku poté budou čištěny místní komunikace ve třech cyklech bloků
od května do listopadu. Parkoviště budou čištěna pouze ve dvou
cyklech, na přelomu dubna a května a poté v září.

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 OdtOdtOdtOdtOdtahoahoahoahoahovvvvvá službaá službaá službaá službaá služba
CrCrCrCrCrkkkkkalalalalal, 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 AAAAA.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. Služb. Služb. Služb. Služb. Služby Žaboy Žaboy Žaboy Žaboy Žabovřvřvřvřvřesesesesesky s.rky s.rky s.rky s.rky s.r.o..o..o..o..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 odděleníodděleníodděleníodděleníoddělení
živživživživživoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředíedíedíedíedí, ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541
421 725 nebo 541 421 745.

ČIŠTĚNÍ PO ZIMNÍM POSČIŠTĚNÍ PO ZIMNÍM POSČIŠTĚNÍ PO ZIMNÍM POSČIŠTĚNÍ PO ZIMNÍM POSČIŠTĚNÍ PO ZIMNÍM POSYPU:YPU:YPU:YPU:YPU:

11111.....  TERMÍN: 29. 3.29. 3.29. 3.29. 3.29. 3.
BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ - parkoviště, LETOVICKÁ,
LETOVICKÁ - parkoviště,  KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu ke školce,
KUNŠTÁTSKÁ odbočka k Měřičkově č. o. 44, VRÁNOVA,
NOVOMĚSTSKÁ část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, KUŘIMSKÁ
obslužná kom., BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom.,
BOSKOVICKÁ k Novoměstské, NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41 průjezd
parkovištěm, NOVOMĚSTSKÁ část ke garážím u křiž. s Hradeckou

2.2.2.2.2. TERMÍN: 30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.30. 3.
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM., DLOUHÉ HONY, KOŘÍSKOVA část bez MHD,
DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, RENČOVA, RENČOVA - parkoviště,
MEDLÁNECKÁ obslužné kom. s parkovišti

3.3.3.3.3. TERMÍN: 2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2. 4.
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ
k Západi, TEREZY NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, TEREZY
NOVÁKOVÉ obslužná kom., K ZÁPADI, KUBOVA, KUBOVA -
parkoviště, LACINOVA, LADOVA, PRUMPERK, UPRKOVA
vč. parkoviště, VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ

4.4.4.4.4. TERMÍN: 3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3. 4.
JEČNÁ, JEČNÁ - parkoviště, KOŘENSKÉHO, KOŘENSKÉHO
k hudební škole, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA,
DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, DRUŽSTEVNÍ - parkoviště,
ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA - parkoviště, KREMLIČKOVA,
KREMLIČKOVA - parkoviště, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ,
ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ

5.5.5.5.5. TERMÍN: 4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.4. 4.
KRONOVA, LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, MARIE HÜBNEROVÉ,
MALÍKOVA, HORÁCKÉ NÁM. příjezdy k parkovištím a příjezd
ke škole, bří. KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA - parkoviště,
GEN. KADLECE, bří. KŘIČKŮ příjezdy k domům, OVČÍRNA

6.6.6.6.6. TE.MÍN: 5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, B. ANTONÍNOVÉ,
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA,
POD ZAHRADAMI, JANDÁSKOVA část mimo MHD,
BRIGÁDNICKÁ od č. 88 po Vránův mlýn, U VRÁNOVA MLÝNA
od mostu k rybníku, SKREJŠ od Tumaňanovy, SKREJŠ k č.o. 3 - 4,
TUMAŇANOVA obslužná kom.

77777..... TERMÍN: 6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.
PODHÁJÍ od Delvity ke stavidlu a přes most k Novoměstské,
PODHÁJÍ k č.o. 11, PODPĚROVA polyfunkční dům, VOJTĚŠKY
MATYÁŠOVÉ, LUH, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, MAŘÍKOVA areál Badger
Meter s.r.o., TEREZY NOVÁKOVÉ kolem kasáren k Renčově,
TEREZY NOVÁKOVÉ část od kasáren k Prachárně, MĚŘIČKOVA,
ŽITNÁ část bez MHD, ŽITNÁ příjezd k MŠ od parkoviště

BlokBlokBlokBlokBlokooooovvvvvá čišá čišá čišá čišá čištění:tění:tění:tění:tění:

BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1
BOSKOVICKÁ, BOSKOVICKÁ - parkoviště, LETOVICKÁ,
LETOVICKÁ - parkoviště, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA,
NOVOMĚSTSKÁ část k 3 - 5 a Žitné 19, KUŘIMSKÁ obslužná
kom., BANSKOBYSTRICKÁ obslužná kom.
TERMÍN: 5. 6., 29. 8., 29. 15. 6., 29. 8., 29. 15. 6., 29. 8., 29. 15. 6., 29. 8., 29. 15. 6., 29. 8., 29. 10.0.0.0.0.

BLBLBLBLBLOK č. 2OK č. 2OK č. 2OK č. 2OK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ
NÁM.,  DLOUHÉ HONY, KOŘÍSKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ,
RENČOVA, RENČOVA - parkoviště
TERMÍN: 6. 6., 30. 8., 30. 16. 6., 30. 8., 30. 16. 6., 30. 8., 30. 16. 6., 30. 8., 30. 16. 6., 30. 8., 30. 10.0.0.0.0.

BLBLBLBLBLOK č. 3OK č. 3OK č. 3OK č. 3OK č. 3
JEČNÁ, JEČNÁ - parkoviště, KOŘENSKÉHO,  OLŠANSKÉHO,
KOLÁČKOVA, VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ,
DRUŽSTEVNÍ - parkoviště, ŠKRÉTOVA, ŠKRÉTOVA - parkoviště,
KREMLIČKOVA, KREMLIČKOVA - parkoviště, FIALOVÁ,
FIALOVÁ - parkoviště, AZUROVÁ, AZUROVÁ - parkoviště,
DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ORANŽOVÁ - parkoviště, ŽLUTÁ,
ŽLUTÁ - parkoviště
TERMÍN: 1111111111. 6., 3. 9., 6. 1. 6., 3. 9., 6. 1. 6., 3. 9., 6. 1. 6., 3. 9., 6. 1. 6., 3. 9., 6. 111111.....

BLBLBLBLBLOK č. 4OK č. 4OK č. 4OK č. 4OK č. 4
PALACKÉHO NÁM., JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ
k Západi, TEREZY NOVÁKOVÉ rampa k Bohatcově, TEREZY
NOVÁKOVÉ obslužná kom., K ZÁPADI, KUBOVA, KUBOVA -
parkoviště, LACINOVA, LADOVA, PRUMPERK, UPRKOVA,
VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ
TERMÍN: 111113. 6., 5. 9., 8. 13. 6., 5. 9., 8. 13. 6., 5. 9., 8. 13. 6., 5. 9., 8. 13. 6., 5. 9., 8. 111111.....

BLBLBLBLBLOK č. 5OK č. 5OK č. 5OK č. 5OK č. 5
KRONOVA, LOUČKY, VL. PITTNEROVÉ, MARIE HÜBNEROVÉ,
MALÍKOVA, HORÁCKÉ NÁM. příjezdy k parkovištím, bří.
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KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA, KÁRNÍKOVA - parkoviště, GEN.
KADLECE - část
TERMÍN: 111114. 6., 14. 6., 14. 6., 14. 6., 14. 6., 111111. 9., 1. 9., 1. 9., 1. 9., 1. 9., 12. 12. 12. 12. 12. 111111.....

BLBLBLBLBLOK č. 6OK č. 6OK č. 6OK č. 6OK č. 6
SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, B. ANTONÍNOVÉ,
BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA,
DOLNICE, POD ZAHRADAMI, POD ZAHRADAMI - parkoviště
TERMÍN: 111118. 6., 18. 6., 18. 6., 18. 6., 18. 6., 13. 9., 13. 9., 13. 9., 13. 9., 13. 9., 14. 14. 14. 14. 14. 111111.....

Základní kZákladní kZákladní kZákladní kZákladní komunikomunikomunikomunikomunikační syační syační syační syační syssssstém - vtém - vtém - vtém - vtém - vozozozozozooooovky s trvky s trvky s trvky s trvky s trasami MHDasami MHDasami MHDasami MHDasami MHD

BLBLBLBLBLOK č. 7 (ZÁKOK č. 7 (ZÁKOK č. 7 (ZÁKOK č. 7 (ZÁKOK č. 7 (ZÁKOS/1):OS/1):OS/1):OS/1):OS/1):
NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM.
TERMÍN: 111115. 5., 15. 5., 15. 5., 15. 5., 15. 5., 13. 8., 23. 8., 23. 8., 23. 8., 23. 8., 24. 14. 14. 14. 14. 10.0.0.0.0.

BLBLBLBLBLOK č. 8 (ZÁKOK č. 8 (ZÁKOK č. 8 (ZÁKOK č. 8 (ZÁKOK č. 8 (ZÁKOS/2):OS/2):OS/2):OS/2):OS/2):
VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM. část s MHD, MĚŘIČKOVA,
KÁRNÍKOVA část s MHD, KYTNEROVA, MEDLÁNECKÁ
TERMÍN: 1111177777. 5., 1. 5., 1. 5., 1. 5., 1. 5., 14. 8., 25. 14. 8., 25. 14. 8., 25. 14. 8., 25. 14. 8., 25. 10.0.0.0.0.

BLBLBLBLBLOK č. 9 (ZÁKOK č. 9 (ZÁKOK č. 9 (ZÁKOK č. 9 (ZÁKOK č. 9 (ZÁKOS/3):OS/3):OS/3):OS/3):OS/3):
MAŘÍKOVA, HAPALOVA, KARÁSEK, GROMEŠOVA,
JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA, TUMAŇANOVA - parkoviště
u pasířství
TERMÍN: 29. 5., 129. 5., 129. 5., 129. 5., 129. 5., 15. 8., 2. 15. 8., 2. 15. 8., 2. 15. 8., 2. 15. 8., 2. 111111.....

BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 10 (ZÁK0 (ZÁK0 (ZÁK0 (ZÁK0 (ZÁKOS/4):OS/4):OS/4):OS/4):OS/4):
BANSKOBYSTRICKÁ, TEREZY NOVÁKOVÉ, PALACKÉHO TŘ.,
ŽILKOVA, KUŘIMSKÁ
TERMÍN: 30. 5., 130. 5., 130. 5., 130. 5., 130. 5., 16. 8., 9. 16. 8., 9. 16. 8., 9. 16. 8., 9. 16. 8., 9. 111111.....

PPPPParararararkkkkkooooovišvišvišvišvištětětětětě

BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 11 (P1 (P1 (P1 (P1 (PARKARKARKARKARKOOOOOVIŠTĚ/1):VIŠTĚ/1):VIŠTĚ/1):VIŠTĚ/1):VIŠTĚ/1):
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: 30. 4. a 130. 4. a 130. 4. a 130. 4. a 130. 4. a 177777. 9.. 9.. 9.. 9.. 9.

BLBLBLBLBLOK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 1OK č. 12 (P2 (P2 (P2 (P2 (PARKARKARKARKARKOOOOOVIŠTĚ/2):VIŠTĚ/2):VIŠTĚ/2):VIŠTĚ/2):VIŠTĚ/2):
HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, HORÁCKÉ NÁM. 8 - 9,
NOVOMĚSTSKÁ 45 - 59, NOVOMĚSTSKÁ 23 - 41, ŽITNÁ 21-
23, KOŘÍSKOVA 47 - 55, PODPĚROVA Polyfunkční dům 3x,
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
TERMÍN: 2. 5. a  12. 5. a  12. 5. a  12. 5. a  12. 5. a  19. 9.9. 9.9. 9.9. 9.9. 9.

Ing. PIng. PIng. PIng. PIng. Paaaaavel Svel Svel Svel Svel Strtrtrtrtránsánsánsánsánskýkýkýkýký
OŽPOŽPOŽPOŽPOŽP

POPLAPOPLAPOPLAPOPLAPOPLATEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KTEK ZA KOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍOMUNÁLNÍ
ODPODPODPODPODPAD V RAD V RAD V RAD V RAD V ROCE 200OCE 200OCE 200OCE 200OCE 20077777

V roce 2007 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 sssssplatnosplatnosplatnosplatnosplatnosttttt
poplatku je opět k termínu 3333311111. května. května. května. května. května. 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 Magistrátu města Brna, Oddělení správy
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 na úztnící na úztnící na úztnící na úztnící na území měsemí měsemí měsemí měsemí městtttta Bra Bra Bra Bra Brna sna sna sna sna stttttaaaaavbu urvbu urvbu urvbu urvbu určččččenou k individuálníenou k individuálníenou k individuálníenou k individuálníenou k individuální
rrrrrekrekrekrekrekreaci, a teaci, a teaci, a teaci, a teaci, a to od poplatko od poplatko od poplatko od poplatko od poplatku vztu vztu vztu vztu vztahuahuahuahuahujícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téjícímu se k téttttto so so so so stttttaaaaavběvběvběvběvbě
a dále fyzické osoba dále fyzické osoba dále fyzické osoba dále fyzické osoba dále fyzické osoby přy přy přy přy přihlášené k trihlášené k trihlášené k trihlášené k trihlášené k trvvvvvalému pobalému pobalému pobalému pobalému pobytu na úřytu na úřytu na úřytu na úřytu na úředníedníedníedníední
adradradradradrese Husoese Husoese Husoese Husoese Husovvvvva 3, Husoa 3, Husoa 3, Husoa 3, Husoa 3, Husovvvvva 5 a Dominikánsa 5 a Dominikánsa 5 a Dominikánsa 5 a Dominikánsa 5 a Dominikánská 2. Od poplatkká 2. Od poplatkká 2. Od poplatkká 2. Od poplatkká 2. Od poplatkuuuuu
je tje tje tje tje také osvaké osvaké osvaké osvaké osvobozobozobozobozobozeno  třeno  třeno  třeno  třeno  třeeeeetí a další dítě, kttí a další dítě, kttí a další dítě, kttí a další dítě, kttí a další dítě, kterererereré žié žié žié žié žije vje vje vje vje ve se se se se společnépolečnépolečnépolečnépolečné
domácnosdomácnosdomácnosdomácnosdomácnosti s neti s neti s neti s neti s nejméně dvěma svými nezaopatřjméně dvěma svými nezaopatřjméně dvěma svými nezaopatřjméně dvěma svými nezaopatřjméně dvěma svými nezaopatřenýmienýmienýmienýmienými
soursoursoursoursourozozozozozenci a ktenci a ktenci a ktenci a ktenci a kterererereré v ké v ké v ké v ké v kalendářním ralendářním ralendářním ralendářním ralendářním roce 200oce 200oce 200oce 200oce 2007 nedosáhne věk7 nedosáhne věk7 nedosáhne věk7 nedosáhne věk7 nedosáhne věkuuuuu
111115 le5 le5 le5 le5 let. Jet. Jet. Jet. Jet. Jejich zákjich zákjich zákjich zákjich zákonný zásonný zásonný zásonný zásonný zástupce je potupce je potupce je potupce je potupce je povinnen dolovinnen dolovinnen dolovinnen dolovinnen doložit čžit čžit čžit čžit česesesesestnétnétnétnétné
prprprprprohlášení 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 pokladnoupokladnoupokladnoupokladnoupokladnou celoročně na
Šumavské 33, od března do května také na Malinovského náměstí
3. Při úhradě v hotovosti na pokladně oznamte jméno, příjmení,
bydliště a datum narození všech poplatníků, za které je poplatek
odváděn.
Pokladní hodiny:
Po 8.00 - 12.00 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 variabilní symbol je rodné číslo poplatníka a konstantní
symbol 1318 (nemůže-li jej banka použít, zadejte 0308). Platíte-li
za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jejich jména,
data narození a adresu na formulářích dostupných na
kontaktních místech Magistrátu města Brna, na úřadech
městských částí, nebo v elektronické podobě. Adresa je
nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání
a přiřazování platby.

K úhradě poplatku můžete rovněž využít pošpošpošpošpoštttttooooovnívnívnívnívní
poukázkypoukázkypoukázkypoukázkypoukázky s předtištěným číslem účtu a konstantním symbolem,
které jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce
k dispozici na kontaktních místech Magistrátu města Brna, na
úřadech městských částí a na pracovišti správce poplatku.
Variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka. Hradíte-li
jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte 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 wwwwwwwwwwwwwww.br.br.br.br.brno.cz/odpadyno.cz/odpadyno.cz/odpadyno.cz/odpadyno.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,
faxem: 542 174 302, písemně na adrese Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno,
nebo e-mailem na odpady@brodpady@brodpady@brodpady@brodpady@brno.czno.czno.czno.czno.cz.

S využitím podkladů OŽP MMB připravil
Ing. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan Klement
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DNY ODNY ODNY ODNY ODNY OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
NNNNNA KA KA KA KA KONIKLEONIKLEONIKLEONIKLEONIKLECCCCCOOOOOVÉ ZAHRÁDCEVÉ ZAHRÁDCEVÉ ZAHRÁDCEVÉ ZAHRÁDCEVÉ ZAHRÁDCE
VVVVVe dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 2e dnech 24., 25. a 34., 25. a 34., 25. a 34., 25. a 34., 25. a 311111. bř. bř. bř. bř. března a 1ezna a 1ezna a 1ezna a 1ezna a 1. dubna 200. dubna 200. dubna 200. dubna 200. dubna 20077777 připravil

Rezekvítek pro širokou veřejnost dny otevřených dveří v přírodní
rezervaci Kamenný vrch. Na jaře toto území každoročně rozkvete
tisíci květů chráněného Koniklece velkokvětého a lze mu tak právem
přezdívat „koniklecová zahrádka“.

V uvedených dnech je pro vás připravena exkurze po území
s odborným průvodcem. Bude zahájena vždy v 15:00 na zastávce
Koniklecová (autobusy č. x35 a 68) a předpokládaný konec je
v 19.00. Budete mít jedinečnou příležitost při procházce mezi
konikleci získat podrobné informace o významu tohoto území po
stránce květeny i zvířeny, zjistit proč a jak se o toto území pečuje
a seznámit se s novou podobou naučné stezky, jež tu od roku 1994
Rezekvítek provozuje. Na památku každý návštěvník dostane
publikaci o Kamenném vrchu. Srdečně zve Rezekvítek, občanské
sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody. Více
v kalendáři akcí na www.rezekvitek.cz, mobilu 775 580 201, případně
e-mailu milica.sedlackova@rezekvitek.cz
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REKREKREKREKREKONSONSONSONSONSTRTRTRTRTRUKUKUKUKUKCE KANCE KANCE KANCE KANCE KANALIZAALIZAALIZAALIZAALIZACECECECECE
V ŘEV ŘEV ŘEV ŘEV ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCH A JEJÍ SOUČASNÝ VLIV NVICÍCH A JEJÍ SOUČASNÝ VLIV NVICÍCH A JEJÍ SOUČASNÝ VLIV NVICÍCH A JEJÍ SOUČASNÝ VLIV NVICÍCH A JEJÍ SOUČASNÝ VLIV NA  PODZEMNÍ VA  PODZEMNÍ VA  PODZEMNÍ VA  PODZEMNÍ VA  PODZEMNÍ VODODODODODY V OKY V OKY V OKY V OKY V OKOLÍOLÍOLÍOLÍOLÍ

Většina občanů si jistě všimla neobvyklého stavebního ruchu, který panuje od léta minulého roku na ulici Vážného
a na Palackého náměstí v Řečkovicích. Mnozí jistě vědí, že se jedná o dlouho očekávanou rekonstrukci kanalizační sítě. Na tuto akci
jsme upozornili už v březnu roku 2005, kdy byl ve zpravodaji Řeč zveřejněn článek „Mokřadla na Palackého náměstí - zažitý mýtus“.
V něm byly hodnoceny případné vlivy zmíněné stavby na podzemní vodu a na prostory v okolí nového vedení kanalizačního potrubí
(základy staveb a sklepů).

Celé dílo provádí  již od poloviny minulého roku firma DIS. Nová kanalizace je budována souběžně se starou v hloubce
přibližně 6 m. Veškeré práce by měly být dokončeny  v červnu tohoto roku. V únoru stavba úspěšně dospěla od Sokolovny až do míst
před kostelem na Palackého náměstí.

V souvislosti s realizací stavby se nabízí i otázka, jak dřívější hodnocení hydrogeologických poměrů odpovídá současné skutečnosti,
zda provádění prací mělo negativní vliv na podzemní vody - zejména zda se prokázaly obavy z poklesu hladiny podzemní vody v okolí
trasy kanalizace v důsledku nutného odčerpávání vody ze stavebního díla a také zde nedošlo k trvalému poklesu hladiny v blízkých
soukromých studních.

Nynější kanalizace je postupně budována z několika širokoprofilových vertikálních šachet, v současné době ze čtyř, které jsou
hluboké přibližně 8 m. Tyto šachty jsou průběžně odvodňovány. Ve dnech, kdy se nepracuje, se voda neodčerpává. Kolik podzemní
vody bylo na této stavbě odčerpáno, se  zatím nedá dost dobře zjistit. Do pracovního prostoru na dně šachet totiž přitéká podle
vyjádření stavebního mistra voda silně fekálně znečištěná, a to pravděpodobně hlavně ze stávajícího značně narušeného kanalizačního
potrubí, což potvrzuje závěry učiněné na základě chemického vyhodnocení  vzorků vod odebraných v roce 2004.

Pro posouzení vývoje stavu hladiny podzemní vody bylo letos 15. ledna v průběhu stavebních prací při budování kanalizace
provedeno měření hladin těchto vod, a to ve stejných studních a vrtech (celkem tedy ve 12 objektech) jako před dvěma lety. Výsledky
prokázaly, že úroveň hladiny podzemní vody významněji poklesla jen v těsném okolí stavební trasy v blízkosti aktivně odčerpávaných
šachtic, a to ve vzdálenosti přibližně do 20 m od osy nově budované kanalizace.

Vliv čerpání vody ze stavebních jam na okolní podzemní vodu prokázala i situace na počátku prací v létě minulého roku, kdy
v horní části díla na začátku ulice Vážného u Sokolovny poklesla hladina podzemní vody podle sdělení majitele v jedné ze studní
(na Vážného 13) až ke dnu. Při letošním měření v lednu (voda se zde již minimálně dva měsíce nečerpá) se však hladina vody již
nacházela na původní úrovni z roku 2004 (zvýšila se tak o 1 m).

V současné době se voda čerpá ze čtyř šachet  před parkem a na Palackého náměstí. Ve vrtu vybudovaném u parku v roce 2004
poblíž autobusové zastávky, který se nachází  přibližně 7 m od osy nově budované kanalizace, poklesla hladina podzemní vody
v důsledku stavebního čerpání v lednu 2007 oproti roku 2004 až o 1,4 m, zatímco u vzdálenějších objektů byla hladina v průměru až
o 10 cm výše než původně, což může být způsobeno režimním kolísáním podzemní vody. Tyto skutečnosti  potvrzují  předpoklad
o strmé depresi  hladiny podzemní vody v okolí stavebního díla.

K doložení předchozích slov lze uvést i skutečnost, že ve sklepě domu na Vážného 1a (chybně bylo v březnu 2005 jmenováno
ve zpravodaji Palackého náměstí 1a) se hladina podzemní vody nacházela v hloubce 1,4 m pod úrovní podlahy sklepa, avšak v lednu
2007 se hladina nacházela v hloubce 1,46 m. Jde tedy o téměř stejnou výšku vodního sloupce.

Ze zjištěných faktů lze dovodit, že hydrogeologické poměry se v průběhu stavby měnily jen krátkodobě, a to vždy v jejím
bezprostředním okolí. Ve vzdálenějších objektech - nad 20 m od osy díla - se prokázal jen velmi malý vliv čerpání vody. Zatím nebyly
zjištěny žádné negativní dopady na objekty v okolí stavby. Dále se potvrzuje i to, že kvalita podzemní vody se v daných místech může
po vyřazení starého kanalizačního vedení jen zlepšit

Ing. FIng. FIng. FIng. FIng. Frrrrrantišek Mašekantišek Mašekantišek Mašekantišek Mašekantišek Mašek
člen rčlen rčlen rčlen rčlen rady měsady měsady měsady měsady městststststské čáské čáské čáské čáské částititititi

KNIHOKNIHOKNIHOKNIHOKNIHOVNÍK NENÍ VYMÍRAVNÍK NENÍ VYMÍRAVNÍK NENÍ VYMÍRAVNÍK NENÍ VYMÍRAVNÍK NENÍ VYMÍRAJÍCÍ DRJÍCÍ DRJÍCÍ DRJÍCÍ DRJÍCÍ DRUHUHUHUHUH
Dne 22. února odhlasovali zastupitelé Jihomoravského kraje návrh na sloučení Vyšší odborné školy a Střední odborné školy

informačních a knihovnických služeb se sídlem na Hapalově ulici a Vyšší odborné školy sociální a Obchodní akademie se sídlem na
Kotlářské ulici v Brně. Jakkoli budeme uvažovat racionálně a uznáme zejména ekonomické důvody, které zastupitele k takovému
rozhodnutí přivedly, neubráníme se jistému zklamání ze ztráty samostatnosti této jedinečné školy, jejíž kvality snad nejlépe vystihují
„Lyrické útržky vzpomínek“ jednoho z významných absolventů v Almanachu k 50.výročí založení.

Cituji: „...Ve škole tolik vzácných mužů a žen, studentů i učitelů, v jakési zřejmé čistotě ducha i charakterů: Věra Hofmanová, Vít
Závodský, Blahoslav Španiel... selavíííí! Mne osobně by to dnes rozpitvalo tak, že bych vám to musel psáti celé týdny. Vyvolává mi to
pocit absolutnosti, jenže vy nevíte jaké, z čeho se skládá či skládala. Nemohu přijít na to, jak jej vlastně zapsat, aby to mohlo být
krátké. Och, bylo to vlahé a karakterní, byla to škola, kde jsme mohli roznášet dva dny po vyjití Chartu 77, opsavše ji s kolegou
Pavlem Jungmannem, rozdat ji ostatním a nic se nám nestalo, nebyli jsme udáni, spíše skryti a pak zamlčeni, věru tam byli většinou
takoví lidé, jak aspoň idylicky pamatuji strašlivě. A děkuji, že jsem byl profesorkou Zorou Danielovou upozorněn, abych si přečetl
Cestu na Severozápad; veden k tomu, abych chodil do divadel; abych spatřil geometrickou krásu bibliografickou; abych měl kurážnost
a nebyl ospáván, abych žhnul a nebylo mi bráněno - nu, všecko toto, čím může být špatný žák vychováván ještě postaru, ještě
prvorepublikánsky, ještě po francjosefsku skoro, díky učitelům určován ještě Brnem židovsko-německo-moravsko-českým, ještě vzdělaným
a tolik zvláštním a kulturním - to jest to, o co šlo ve škole této...“

Jan AntJan AntJan AntJan AntJan Antonín Pitínsonín Pitínsonín Pitínsonín Pitínsonín Pitínskýkýkýkýký
rrrrreeeeežisžisžisžisžisér Nárér Nárér Nárér Nárér Národního divodního divodního divodního divodního divadla v Pradla v Pradla v Pradla v Pradla v Prazazazazazeeeee

Snad se Zdeněk Petrželka, jehož režisérské počátky v Brně mi bylo dopřáno zblízka pozorovat, nebude hněvat pro užití textu na
řádcích  místního zpravodaje. A dovolím si připojit krátké zamyšlení. Během nedávné návštěvy italských Dolomit jsme po vyčerpávající
túře skončili i s několika souputníky v opuštěné horské vísce. Kouzelnému náměstíčku dominoval kostel, vedle stála starobylá radnice
a opodál za ní nová moderní knihovna. Hubený obrýlený knihovník užil velmi dobré angličtiny k objasnění historie zdejšího kraje,
vyhledal všechny možné publikace a neuvěřitelné zajímavosti, upozornil nás na výstavu fotografií místního horolezeckého klubu
a konečně vysvětlil na mapě cestu k významným pamětihodnostem. To vše s onou nezaměnitelnou jiskrou v oku, která ukazuje na
šťastnou volbu povolání. Být dobrým knihovníkem totiž nemůže být každý. Dobrý knihovník je tak trochu patriot, milovník historie,
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JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V ÚNORU 2007 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Miroslava ZÁLESKÁ 95 let
Jiří KREUTER 94 let
Antonín MAN 90 let
Jaroslav TOBOLA 85 let
Františka STEHLÍKOVÁ 85 let
Josef JAKUBKA 80 let
Zdeněk HLOUŠEK 80 let
Stanislav BEKER 80 let
Josef CHOVANEC 80 let
Zdenka SMOLINSKÁ 80 let
Jarmila HONZÁKOVÁ 80 let
Růžena PRIOROVÁ 80 let
Milada KOLYBELNÍKOVÁ 80 let
Drahomíra SVATOŇOVÁ 80 let
Zdenka BRODECKÁ 80 let
Věra SKOUPÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

starých tisků a omšelých zámeckých knihoven, obdivovatel umění, který vlastní průkazku do filmového klubu a každý rok si pořizuje
předplatné nejméně do dvou divadel. Dobrý knihovník vodí své potomky do knihoven, muzeí a galerií, kde pátrá po informacích
s posedlostí honícího psa a vytrvalostí indiánského stopaře.Vždyť knihovnická práce je, řečeno slovy váženého Blahoslava Španiela,
práce nejen krásná, ale překvapivě dobrodružná a často detektivní.
Najdeme-li  ještě dnes v zapadlé vísce ekonomicky vyspělého členského státu Evropské unie tak pozoruhodný exemplář „horského
knihovníka“, pak věřím, že nic nemůže být ztraceno.
A máte-li doma potomka, který vykazuje náznaky uvedených rysů, pak neváhejte a vězte, že:
-  sídlo š-  sídlo š-  sídlo š-  sídlo š-  sídlo škkkkkoly i soly i soly i soly i soly i studituditudituditudijní zaměřjní zaměřjní zaměřjní zaměřjní zaměření zůsení zůsení zůsení zůsení zůstávtávtávtávtává bezá bezá bezá bezá beze změne změne změne změne změnyyyyy
-  nadále je mo-  nadále je mo-  nadále je mo-  nadále je mo-  nadále je možné podávžné podávžné podávžné podávžné podávat přat přat přat přat přihlášihlášihlášihlášihlášky kky kky kky kky ke se se se se studiu na študiu na študiu na študiu na študiu na škkkkkoleoleoleoleole
-  př-  př-  př-  př-  přiiiiijímací řjímací řjímací řjímací řjímací řízízízízízení prení prení prení prení proběhne dle plánu a na základě již soběhne dle plánu a na základě již soběhne dle plánu a na základě již soběhne dle plánu a na základě již soběhne dle plánu a na základě již stttttanoanoanoanoanovvvvvených kritériíených kritériíených kritériíených kritériíených kritérií

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá
KKKKKomise komise komise komise komise kulturulturulturulturultury a infy a infy a infy a infy a informacíormacíormacíormacíormací

PŘEHLED AKPŘEHLED AKPŘEHLED AKPŘEHLED AKPŘEHLED AKCÍ ZÁKLADNÍCÍ ZÁKLADNÍCÍ ZÁKLADNÍCÍ ZÁKLADNÍCÍ ZÁKLADNÍ
UMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLECKÉ ŠKCKÉ ŠKCKÉ ŠKCKÉ ŠKCKÉ ŠKOLOLOLOLOLY VY VY VY VY V. KAPRÁL. KAPRÁL. KAPRÁL. KAPRÁL. KAPRÁLOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

NNNNNA MĚSÍC BŘEZEN 200A MĚSÍC BŘEZEN 200A MĚSÍC BŘEZEN 200A MĚSÍC BŘEZEN 200A MĚSÍC BŘEZEN 20077777

   8. 3. v 9.15 a 10.30 hod. sál ZUŠ koncerty pro mateřské školy
12. 3. v 9.15 a 10.30 hod. sál ZUŠ koncerty pro mateřské školy
14. 3. v 18.00 hod. ZUŠ Žákovský večer
20. 3. v 9.15 hod. sál ZUŠ Koncert pro mateřské školy
21. 3. v 18.00 hod. sál ZUŠ Koncert pedagogů školy
28. 3. v 18.00 hod. sál ZUŠ I. absolventský koncert
30. 3. celodenně, začátek v 9.00 hod.

sál ZUŠ Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů
H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLEOMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁCKÁCKÁCKÁCKÁ
ŠKŠKŠKŠKŠKOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.OOLA UNIVERSUM, S.R.O.....

BRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23A

Tel./fax: 541 225 173 universum@volny.cz www.universum.wu.cz
ZVE, INFZVE, INFZVE, INFZVE, INFZVE, INFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE

Dne 19. března 2007 v 17.00 hod. se v sále školy na Kořenského 23a
koná žákovský večer.
Ve dnech 23. - 26. dubna 2007 zveme na Týden otevřených dveří
vždy od 14 - 18 hod.
Volná místa ve výuce:
výtvarný obor úterý 15.30 - 17.45 hod., 270,-Kč / měsíčně
literárně-dramatický obor úterý 15.00 - 16.30 hod., 170,-Kč / měsíčně
Příští žákovský večer 23. dubna 2007 v 17.00 hod. v sále školy.

E. ŠafE. ŠafE. ŠafE. ŠafE. Šafářářářářářooooovvvvvááááá
Škola zařazena v rejstříku škol MŠMT ČR.

DONDONDONDONDONA CENTRA CENTRA CENTRA CENTRA CENTRUM BRNOUM BRNOUM BRNOUM BRNOUM BRNO
 BEZPLA BEZPLA BEZPLA BEZPLA BEZPLATNÁ A DISKRÉTNÍ  POMOC OSOBÁMTNÁ A DISKRÉTNÍ  POMOC OSOBÁMTNÁ A DISKRÉTNÍ  POMOC OSOBÁMTNÁ A DISKRÉTNÍ  POMOC OSOBÁMTNÁ A DISKRÉTNÍ  POMOC OSOBÁM

OHROHROHROHROHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍMOŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍMOŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍMOŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍMOŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM

Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické, sexuální či
ekonomické násilí, k němuž dochází mezi osobami blízkými.
Objevuje se mezi lidmi všech úrovní i sociálního postavení,
nezávisle na vzdělání a ekonomické situaci
CCCCCO DONO DONO DONO DONO DONA posA posA posA posA poskytukytukytukytukytuje?je?je?je?je?
- Psychologické, sociální a právní poradenství
- Telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
- Zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
- Individuální a rodinnou terapii
Kde DONU najdeKde DONU najdeKde DONU najdeKde DONU najdeKde DONU najdettttte?e?e?e?e?
DONA centrum při SPONDEA, o.p.s.,
Sýpka 25, 613 00 BRNO
Tramvajové spojení linkou č. 3, 5, 9 a 11,
zastávka Jugoslávská
KKKKKONTONTONTONTONTAKAKAKAKAKTTTTTYYYYY:::::
tel. 739 0739 0739 0739 0739 078 078 078 078 078 078  NONS78  NONS78  NONS78  NONS78  NONSTTTTTOPOPOPOPOP
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz
www.donacentrum.cz

VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOČNÍ ONOČNÍ ONOČNÍ ONOČNÍ ONOČNÍ VÝSVÝSVÝSVÝSVÝSTTTTTAAAAAVKAVKAVKAVKAVKA
Zveme Vás na tradiční výstavku s velikonoční tématikou, na
které můžete zhlédnout výrobky šikovných rukou dětí
z MŠ Tumaňanova a také různá velikonoční aranžmá.
KDE:KDE:KDE:KDE:KDE: MŠ TMŠ TMŠ TMŠ TMŠ Tumaňanoumaňanoumaňanoumaňanoumaňanovvvvva 59, Mokra 59, Mokra 59, Mokra 59, Mokra 59, Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

(bus. č. 70 směr Ořešín, zastávka Skrejš)
KDKDKDKDKDYYYYY::::: sobosobosobosobosobottttta 2a 2a 2a 2a 24. 3. a neděle 25. 3., vždy od 14. 3. a neděle 25. 3., vždy od 14. 3. a neděle 25. 3., vždy od 14. 3. a neděle 25. 3., vždy od 14. 3. a neděle 25. 3., vždy od 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 15.005.005.005.005.00

ŠkŠkŠkŠkŠkolní drolní drolní drolní drolní družina přužina přužina přužina přužina při ZŠ Bri ZŠ Bri ZŠ Bri ZŠ Bri ZŠ Brno, Nno, Nno, Nno, Nno, Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 211111
Zveme veřejnost, děti i školní kolektivy na tradiční

VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOČNÍ JONOČNÍ JONOČNÍ JONOČNÍ JONOČNÍ JARMARKARMARKARMARKARMARKARMARK
26. BŘEZN26. BŘEZN26. BŘEZN26. BŘEZN26. BŘEZNA 200A 200A 200A 200A 2007 OD 17 OD 17 OD 17 OD 17 OD 13 DO 13 DO 13 DO 13 DO 13 DO 17 HODIN7 HODIN7 HODIN7 HODIN7 HODIN

Nabízíme velikonoční výtvarné dílny, ve kterých si vyzkoušíte
různé techniky starých řemesel. Přijďte se velikonočně potěšit

i naladit
Zvou děti i pedagogové školní družiny
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  K HIS  K HIS  K HIS  K HIS  K HISTTTTTORII KUBORII KUBORII KUBORII KUBORII KUBOOOOOVY VILVY VILVY VILVY VILVY VILYYYYY
… a nechce se věřit tomu

jaký je osud toho domu,
ale já něco tuším -
jeho srdce stále skrytě buší
jako by měl vlastně duši…

V předešlém čísle zpravodaje se naši čtenáři mohli dovědět o nejnovějších záměrech využití domu, v Řečkovicích dodnes
známého pod názvem Kubova vila. Okolnosti zrodu kdysi tak elegantního a pozoruhodného sídla však zná jen málokterý z mladší
generace obyvatel.

Alois Kuba (1900 - 1984) dokončil stavbu vily krátce před započetím války v roce 1936.V tomtéž roce dokončoval vlastní vilu na
Neumannově ulici v Pisárkách také Václav Dvořák (1901 - 1979). Pro oba významné meziválečné stavitele byl důležitý rok 1928, ve
kterém zahájili činnost společné stavební firmy. Jejich práce se úspěšně rozvíjela v souladu s celoevropským programem, který do
architektury přinášel řadu nových pravidel. Světlo, vzduch, prostorovost, hygieničnost, ale také účelnost, užitkovost a úspornost se
stávají důležitými měřítky moderního bydlení. Činnost firmy byla výrazně ovlivněna projekčními schopnostmi  Aloisova bratra Viléma
(1905 - 1961). Oba bratři studovali na brněnské průmyslovce a oba krátce působili u známé postavy českého funkcionalismu Bohuslava
Fuchse (1895 - 1972). Vilém zde praktikoval rok po maturitě a právě pod vlivem Fuchse se přihlásil na pražskou Akademii výtvarných
umění, kde v letech 1928 - 1931 studoval u profesora Josefa Gočára. Spolupráce s Václavem Dvořákem pokračovala i  po osamostatnění
Kubových v roce 1932. Do roku 1948 realizovala firma výstavbu na sto nájemných domů a více než dvě stě převážně řadových
rodinných domů. Nájemné domy vynikaly reprezentativními vstupy, dosud nebývalým hygienickým komfortem a vyspělým technickým
vybavením. (Kotlářská, Dřevařská, Bayerova, Cihlářská, Botanická, Hoppova, Střední aj.).

V roce 1938 zanikla společná projekční kancelář „V. a A. Kuba Brno“ a následující válečná situace znamenala pokles stavební
výroby. Úspěšní podnikatelé se ale dokázali vyrovnat i s touto situací a přesunuli stavební aktivity do Rakouska. Do vily v Řečkovicích
se nastěhovali příbuzní  říšského protektora K. H. Franka. Koncem války  vila utrpěla několik těžkých zásahů dělostřeleckými granáty.
Po válce dostal Alois Kuba nabídku opět vilu převzít, ale v předtuše neblahých událostí se rozhodl  ponechat ji státu a nabídl opravy
pro budoucí využití mateřskou školou.

V roce 1948 byla firma Aloise Kuby znárodněna a přešla pod stavební podnik Konstruktiva, později Stavoprojekt. Alois Kuba byl
odsouzen za rozvracení demokratického zřízení a s mottem „Práce
není trestem - ale ctí a povinností každého občana“ a poslán na
dva roky nucených prací do Ostravy. Po návratu  byl v roce 1952
vystěhován z bytu a vykázán z Brna. Václav Dvořák nedopadl
o mnoho lépe, o něco později, v roce 1959 byl odsouzen ke třem
letům vězení, které si odseděl v Praze na Pankráci. V rozsáhlém
procesu se dočkal odsouzení i další z bratrů Florian Kuba.
Komunistický režim tak připravil rodiny význačných meziválečných
projektantů a stavitelů o majetek, práci, svobodu, domov a některé její
členy dokonce o život.
Použité materiály:
„Václav Dvořák,Vilém a Alois Kuba brněnští stavitelé 30. let“.
publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě 2002
Ing. arch. Evžen Kuba: Kubův rod /rodinné vzpomínky/

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá

Z ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSZ ČINNOSTI POLITICKÝCH STI POLITICKÝCH STI POLITICKÝCH STI POLITICKÝCH STI POLITICKÝCH STRANTRANTRANTRANTRAN

LIDOLIDOLIDOLIDOLIDOVVVVVCI ZAČALI RCI ZAČALI RCI ZAČALI RCI ZAČALI RCI ZAČALI ROK 200OK 200OK 200OK 200OK 2007 VESELE7 VESELE7 VESELE7 VESELE7 VESELE
To letošní pozvání na Tříkrálový košt mladého vína 6. ledna zaujalo členy KDU-ČSL i příznivce z dalších politických stran i

nestranické veřejnosti snad nejvíce ze všech předchozích  let. Nejspíš to bylo skvělými podmínkami pro zrání vinné révy ve druhé polovině
loňského roku, které slibovaly mimořádně vydařený vinařský rok. Určitě to však bylo i tradičně příjemnou a přátelskou atmosférou, která
tato setkání vždycky provází.

Mezi nabízenými víny se snad nenašlo žádné, které by nepotvrdilo nadprůměrnou kvalitu loňské sklizně. Vedle celé palety bílých vín
zahrnující vzorky od suchých vín ryzlinkového typu, přes vína univerzální až po moky vyznačující se výraznou barvou, plným buketem
i vyšším obsahem alkoholu. A jestli byl rok 2006 štědrý na kvalitní bílá vína, potom neskrblil ani na vínech červených. Vždyť kdo ochutnal
„novinku“ mezi červenými víny, kterou je Cabernet Moravia, jistě mi dá za pravdu, že tato odrůda patří svojí chutí, vůní i barvou mezi
současné skvosty.

Návštěvníků letošního koštu vína se sešlo téměř na sto a pořadatelé z MO KDU-ČSL se vážně začínají zabývat problémem jak dál.
Útulné prostředí pivovarského sálu již kapacitou nestačí nabídnout odpovídající komfort všem, kdo chtějí toto setkání navštívit.

Největší podíl na úspěchu letošního ročníku "vajnkoštu" náleží bezpochyby opět bratřím Hrabětovým, kteří zajistili největší část
nabízených vzorků a celou akci bezvadně připravili. Dalšími lahvemi pak přispěli naši dlouholetí příznivci a milovníci dobrého vína z
Řečkovic a okolí. Občerstvení netekutého skupenství pak zajistily převážně ochotné ženy z řad členů naší strany darem z vlastní kuchyně.
Ony se rovněž postaraly o přívětivé prostředí a úsměvy při obsluze hostů večera. Za všechny ty milé a pozorné dámy bych rád jmenoval
Dr. Evu Fajkusovou, která, ač nečlenka KDU-ČSL, při této akci, stejně jako v celém uplynulém roce, vykonala pro naši stranu maximum
dobrého a prospěšného. Bez výjimky všem pak patří naše poděkování za jejich podíl na tomto úspěšném setkání.

To, co se ještě před několika roky zdálo být nesmělým pokusem o vytvoření nové tradice, se dnes má znamenitě k životu a věřím, že
bude dlouho v následujících letech dobrým příspěvkem lidovců ke společenskému životu naší městské části.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce zpravodaje ŘEČ.

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci
s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE srdečně
zve na volné pokračování hudebních večerů a setkání se
zajímavými a význačnými osobnostmi kulturního života.

Další pokračování z cyklu „HUDBA A ŘEČ“ se uskuteční vvvvveeeee
ssssstřtřtřtřtředu 2edu 2edu 2edu 2edu 211111. 3. 200. 3. 200. 3. 200. 3. 200. 3. 2007 v 17 v 17 v 17 v 17 v 18.00 hodin na r8.00 hodin na r8.00 hodin na r8.00 hodin na r8.00 hodin na radnici v Řečkadnici v Řečkadnici v Řečkadnici v Řečkadnici v Řečkooooovicích.vicích.vicích.vicích.vicích.

O hudbě vážně i nevážně bude hovořit jeden z nejznámějších
kapelníků u nás i v zahraničí - JJJJJAN SLABÁK z MORAAN SLABÁK z MORAAN SLABÁK z MORAAN SLABÁK z MORAAN SLABÁK z MORAVVVVVANKYANKYANKYANKYANKY.

Na večeru vystoupí spolu s hudebníky Českého žesťového
kvintetu Brno, které tvoří spolužáci JAMU a sešli se všichni
jako první hráči svých nástrojů ve Státní filharmonii Brno.
V jejich repertoáru jsou skladby od renesance, baroka až k jazzu.

V průřezu všestrannosti uslyšíme ukázky z provenience české,
německé, anglické, francouzské i americké, zachycené ve
spolupráci s Českým rozhlasem s gramofonovou a televizní
produkcí, na které se podíleli.

Soubor hrSoubor hrSoubor hrSoubor hrSoubor hraje vaje vaje vaje vaje ve sloe sloe sloe sloe složžžžžení:ení:ení:ení:ení:
Jan Broda a Josef Pavlíček - trubky
Lukáš Korec - lesní roh
Jiří Vydra - pozoun
Petr Jirák - tuba

Volně moderuje Mgr. Jiří Mottl.

Shromáždění dobrovolných finančních prostředků za účelem
ochrany kulturních památek a tradic - obnova a úprava
historického areálu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal osvědčení o datu přijetí
oznámení
o konání sbírky č. j. JMK 17371 / 2006 ze dne 13. 2. 2006

AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602 756 559.

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165.

VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, akátový, lesní, ceny od 95,- Kč/kg,
medovinu, m. kašičku, ÚT- PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250 323.
Kr. Pole, S. Čecha 36, tram. č. 1, zast. „Husitská“.

AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.

OPRAVY KAROSERIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel. 541 228 398, mobil: 776 610 117.

MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18,
www.malby-natery.eu

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (i menší ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 546
220 361. Zn.: Brno i okraj.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v hor. stavu. Dohoda
jistá. Tel.: 776 809 213.

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

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839.

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

DAŇOVÁ EVIDENCE, společné zdanění manželů, mzdy. Tel.: 604
571 806, 602 536 333.

HLEDÁM BYT v Řečkovicích. Pozdější vystěhování nevadí. Děkuji
za nabídky. Tel.: 775 674 540.

KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207

NOVÁ RÓBA modelové krejčovství: návrhy a zakázkové šití
dámských oděvů pro slavnostní i každodenní příležitosti. Kontakt:
Barbora Divínová 606 624 592, V Újezdech 6 - Medlánky. SPRÁVA
a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování počítačů,
PC sestavy, správa OS Linux a OS Windows. Tel: 728 041 247,
www.netmasters.cz

PRODÁM pěknou zahradu s vybav. chatou v k.ú. Řečkovice 460 m2,
podsklepená, vl. poz., užit. voda. Tel: 777 579 988.

HLEDÁM naléhavě ke koupi byt 3 - 4+1 na ulici Renčova, Škrétova
nebo Kremličkova. Prosím, nabídněte. Tel. č. 530 310 253.

VYMĚNÍM 3+1 NB za 1+1. Tel.: 607 994 361.

DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarné, pro
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541 229 122,
www.drak.cz.

PRODÁM v Řečkovicích dvojhrob s pomníkem a obrubami.
Tel.: 541 228 077.

PRODÁM garáž na Novoměstské ulici. Tel.: 774 554 310.

SALON FOR YOU, Kolaříkova 1 (vedle Delvity), tel. 549 275 122
nabízí MASÁŽE: Lymfatické drenáže - kosmetické, celulitida,
detoxikace organismu; HAVAJSKÉ MASÁŽE: relaxační, regenerační,
sportovní masáže; KOSMETIKA: trvalá na řasy, hloubkové čištění,
kosmetika, epilace obočí, masáž obličeje; PEDIKÚRA, MANIKÚRA:
P-shine, masáž chodidel, ozdobné lakování nehtů; SOLÁRIUM
Turbo 600 vertikální 9Kč/min.; KADEŘNICTVÍ: pánské, dámské,
dětské, osvědčené vlasové přípravky Vitalitys, exkluzivní řada italské
vlasové kosmetiky framesi just for you, prodej kosmetických i
vlasových přípravků, prodej i zprostředkování půjčení i koupě
svatebních a společenských šatů a doplňků; cukrárna, občerstvení,
káva Lavazza, grog, svařené víno, punč, sekaná v bulce, kuřecí maso
na špejli, steaková žebra, párek v rohlíku, zákusky, chlebíčky,
cukrovinky, dětský koutek

SALON FOR YOU společně se svatebním salonem Martiny Koktové
Vás srdečně zve na módní přehlídku svatebních a společenských
šatů pořádanou dne 19.4.2007 v 16,30 h. v prostorách Salonu FOR
YOU na ulici Kolaříkova 1 (vedle Delvity). Vstupenky je možno
zakoupit přímo v recepci salonu v ceně 40 Kč. Při vstupu dostane
každý účastník sklenici sektu zdarma. Předvedeme spoustu krásných
modelů šatů, bot - svatebních střevíčků, tvorbu svatebních
a společenských účesů, líčení, malování nehtů, snubní prsteny,
svatební kytice, bižuterie, doplňky. Možnost občerstvení. Zvány
jsou i děti.

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

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

NONONONONOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 43SKÁ 43SKÁ 43SKÁ 43SKÁ 43

TEL: 5TEL: 5TEL: 5TEL: 5TEL: 5444441 221 221 221 221 227 057 057 057 057 0544444
PO-PÁ 9-1PO-PÁ 9-1PO-PÁ 9-1PO-PÁ 9-1PO-PÁ 9-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-12 HOD.2 HOD.2 HOD.2 HOD.2 HOD.

AKAKAKAKAKCE!!! PNEU JIŽ OD 599,-.NEJLEVNĚJŠÍCE!!! PNEU JIŽ OD 599,-.NEJLEVNĚJŠÍCE!!! PNEU JIŽ OD 599,-.NEJLEVNĚJŠÍCE!!! PNEU JIŽ OD 599,-.NEJLEVNĚJŠÍCE!!! PNEU JIŽ OD 599,-.NEJLEVNĚJŠÍ

LETNÍ PNEU PŘIJĎTE SE PŘESLETNÍ PNEU PŘIJĎTE SE PŘESLETNÍ PNEU PŘIJĎTE SE PŘESLETNÍ PNEU PŘIJĎTE SE PŘESLETNÍ PNEU PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!!!!!!VĚDČIT!!!!!!VĚDČIT!!!!!!VĚDČIT!!!!!!VĚDČIT!!!!!!
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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: Mgr. Jan Jandl. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit,
případně stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 21. 3. 2007. Zdarma.
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INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

BŘEZNOBŘEZNOBŘEZNOBŘEZNOBŘEZNOVVVVVÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSÁ VÝSTTTTTAAAAAVVVVVA NA NA NA NA NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
První výstava v letošním roce je již přede dveřmi a doufejme, že po rozpačitém začátku v lednu a únoru tohoto roku již nic

nebude stát v cestě opětovným pravidelným výstavám v naší galerii, jak jsme byli zvyklí v minulosti.

Březnová výstava bude věnována tvorbě známého slovenského malíře, grafika a pedagoga PaedDr. Juraje Prohácky, který
náleží ke střední generaci výtvarníků (nar. 1955) zabývající se převážně figurativní tvorbou.  Narodil se v Bratislavě a po řadě let
strávených učitelování na východním Slovensku, kde vyučoval vedle matematiky, kterou vystudoval na PeF UK i výtvarnou
výchovu. V roce 1985 se vrátil zpět do Bratislavy. Ve výtvarném projevu se již v mládí vzdělával na soukromé umělecké škole
J. Alexyho, malbu se zaměřením na portrétní tvorbu poté studoval u akad. malíře prof. J. Ilavského. Jako 22letý se zúčastnil
studijního pobytu v Itálii. V roce 1986 se stal členem Slovenského fondu výtvarných umělců.

Vedle řady výstav na Slovensku uspořádal výstavy i v Itálii a Francii. Je známý i jako výtečný karikaturista, který  svými
kresbami pravidelně přispívá do slovenských deníků a dalších periodik pod pseudonymem Juraj Pekár.

Po řadě výstav věnovaných převážně moravské krajinomalbě bude Proháckova výstava vítaným osvěžením a vytržením ze
stereotypu díky žánrové odlišnosti i výrazné pestrosti vystavených děl.

Prodejní výstava obrazů z ateliéru Juraje Prohácky s názvem VVVVVýběr z tvýběr z tvýběr z tvýběr z tvýběr z tvorororororbbbbbyyyyy, která bude zahájena v pátv pátv pátv pátv pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 16. bř6. bř6. bř6. bř6. březnaeznaeznaeznaezna
v 1v 1v 1v 1v 18 hod.8 hod.8 hod.8 hod.8 hod. tohoto roku, je reprezentačním průřezem umělcovou tvorbou z posledních let. Výstava potrvá do 25. března a bude
přístupná veřejnosti v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech dopoledne od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin.

Na výstavu zve a na setkání s vámi se těší
IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný
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