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MÍR SLAMÍR SLAMÍR SLAMÍR SLAMÍR SLAVÍ ŠEDESÁVÍ ŠEDESÁVÍ ŠEDESÁVÍ ŠEDESÁVÍ ŠEDESÁTÉ NTÉ NTÉ NTÉ NTÉ NARARARARAROOOOOZENINYZENINYZENINYZENINYZENINY
Jako školákovi mi soudružky učitelky
neúnavně a zapáleně vnucovaly kult
hrdinství a nadlidské oběti sovětských
vojáků. Čím více se snažily, tím více
jsem je odmítal a oslavy osvobození
bral jako součást komunistické
propagandy. Inu nic se nemá
přehánět. V dnešní době přiměřené
svobody si může každý vybrat svého
hrdinu. A možná že teď, když už mi
nikdo nic nevnucuje, bych si za svého
hrdinu vybral prostého vojína Rudé
armády, trochu vykuleného, trochu
vystrašeného, trochu špinavého.
Takového klučinu, kterému nedali na
vybranou a hnali ho od bitvy k bitvě,
až se ocitl daleko v cizí zemi, a byl
rád, že to všechno přežil. A možná
by mohl být mým hrdinou
řečkovický pantáta, který, když šla
fronta, seděl ve sklepě se svou
rodinou, dodával jí odvahu svým

klidem a rozvahou, nashromáždil dostatek zásob, aby netrpěli hladem, a když na chvíli utichla palba, tak pomáhal
svážet a zakopávat mrtvé.
Přestože osvobození Brna si připomínáme 26. dubna, v Řečkovicích a okolí dál probíhaly zuřivé boje. Německá
armáda pozvolna ustupovala na sever, Řečkovice byly nejdříve pod ruskou dělostřeleckou palbou od Králova Pole,
po ústupu sem dopadaly německé
střely a granáty z Baby, Mokré Hory,
Jehnic a okolních lesů. Od 4. května
byli postupně Rusové střídáni
Rumuny, konečně 9. května Němci
ustoupili ke Kuřimi. Řečkovičtí
občané byli přímými boji ohrožováni
celých 15 dní od 25. dubna
do 9. května 1945.
K výročí konce války není třeba
pompézních oslav, vojenských
přehlídek a ohňostrojů. Stačí věnovat
vzpomínku těm, kteří se nedočkali
radostných květnových dnů roku
1945, ať nosili civilní šat či vojenský
stejnokroj. Stačí si s povděkem
uvědomit, že už 60 let jsme vlastně
armádu nepotřebovali, a přát si, aby
to tak bylo i nadále.
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Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 39. A 40. SCHŮZE RMČA Z 39. A 40. SCHŮZE RMČA Z 39. A 40. SCHŮZE RMČA Z 39. A 40. SCHŮZE RMČA Z 39. A 40. SCHŮZE RMČ
A Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XVIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

39. schůz39. schůz39. schůz39. schůz39. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2. 3. Rada:onala 2. 3. Rada:onala 2. 3. Rada:onala 2. 3. Rada:onala 2. 3. Rada:

- projednala návrh oprav komunikací v roce 2005,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se kXVIII. zasedání ZMČ se konalo 1onalo 1onalo 1onalo 1onalo 10. 3. Zas0. 3. Zas0. 3. Zas0. 3. Zas0. 3. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:

- vzalo na vědomí výsledek inventarizace majetku, pohledávek
a peněžních účtů za rok 2004,

- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

40. schůz40. schůz40. schůz40. schůz40. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 30. 3. Rada:onala 30. 3. Rada:onala 30. 3. Rada:onala 30. 3. Rada:onala 30. 3. Rada:

- doporučila ZMČ schválit návrh závěrečného účtu městské části
za rok 2004,

- schválila smlouvu o dílo na provedení protipožárních uzávěrů
v nástavbách na domě Novoměstská 23 - 41 s firmou ESmont,
spol. s r. o., Pellicova 8c, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- vzala na vědomí informaci o průběhu oprav Vavřinecké vinárny

a přilehlé restaurace i rozsah prací nutných k dokončení oprav
obou objektů,

- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila smlouvu o dílo na rekonstrukci dětského hřiště při ulici

Kárníkově s firmou Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7,
Brno,

- doporučila ZMČ souhlasit se změnou Územního plánu města
Brna - funkčního využití plochy při mimoúrovňové křižovatce
Hradecká - Palackého z plochy pro výrobu na plochu pro obchod
a služby,

- doporučila ZMČ schválit územně plánovací podklad pro oblast
při ulici Pod Zahradami,

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

V soboV soboV soboV soboV sobotu dne 23. 4. 2005 bude výstu dne 23. 4. 2005 bude výstu dne 23. 4. 2005 bude výstu dne 23. 4. 2005 bude výstu dne 23. 4. 2005 bude výstttttaaaaavní síňvní síňvní síňvní síňvní síň
z důvz důvz důvz důvz důvodů kodů kodů kodů kodů konání svonání svonání svonání svonání svatatatatatebních obřebních obřebních obřebních obřebních obřadů uzaadů uzaadů uzaadů uzaadů uzavřvřvřvřvřenaenaenaenaena

v době od 1v době od 1v době od 1v době od 1v době od 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 15.30 hodin.5.30 hodin.5.30 hodin.5.30 hodin.5.30 hodin.

OLOLOLOLOLOOOOOVĚNÉ RVĚNÉ RVĚNÉ RVĚNÉ RVĚNÉ ROOOOOZVZVZVZVZVODODODODODY VY VY VY VY VODODODODODYYYYY
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo program na financování
výměny olověných rozvodů vody formou neinvestiční dotace,
poskytované vlastníkům obydlených domů ve výši 40 % nákladů
na výměnu olověných rozvodů vody, max. však 20 tis. Kč na jednu
bytovou jednotku.
O dotace bude možno žádat v příštím roce. Poskytovatelem dotace
bude město Brno.
Pro posouzení rozsahu využití tohoto dotačního programu ve městě
Brně je nutné provést odborný odhad domů a bytů na území
městské části, kde se nalézají ještě olověné rozvody vody.
Žádáme vlastníky obydlených nemovitostí, ve kterých jsou dosud
používány olověné rozvody vody, o písemné sdělení této skutečnosti
na bytový odbor Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora v termínu do 13. 5. Na základě tohoto sdělení budou vlastníci
informováni o podmínkách  čerpání dotace.

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bytytytytytooooového odboruvého odboruvého odboruvého odboruvého odboru

SSSSSAKAKAKAKAKO ZVE DO SPO ZVE DO SPO ZVE DO SPO ZVE DO SPO ZVE DO SPALALALALALOOOOOVNYVNYVNYVNYVNY
Den otevřených dveří pořádá společnost SAKO Brno, a. s., v neděli
24. dubna na Jedovnické ulici č. 2 v Líšni. Zvídaví občané spatří při
prohlídkách v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin úvodní film, nahlédnou
do provozu spalovny a obeznámí se s vozovým parkem společnosti.
Akce je příspěvkem k oslavám Dne Země.

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

MOBILNÍ SBĚR TEXTILMOBILNÍ SBĚR TEXTILMOBILNÍ SBĚR TEXTILMOBILNÍ SBĚR TEXTILMOBILNÍ SBĚR TEXTILU SKU SKU SKU SKU SKONČILONČILONČILONČILONČIL
Jak nám sdělila firma E+B TEXTIL, výsledek zkušebního provozu
mobilního sběru textilu nebyl uspokojivý, a akce proto nebude
pokračovat. Občané sice ochotně přinášeli použitý textil na stanoviště
mobilního sběru, nedokázali jej však správně roztřídit. Přinášeli
tedy i nevhodné textílie, přičemž náklady na jejich následnou separaci
podle firmy mnohonásobně převýšily získaný užitek. Mnohem lepší
výsledky prý přináší sběr použitého textilu ve školách s pomocí
žáků a jejich rodičů, a proto jej firma upřednostní před mobilním
sběrem.

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

VÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODVÝSLEDKY HOSPODAŘENÍAŘENÍAŘENÍAŘENÍAŘENÍ
RRRRROKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004

PŘÍJMY (TIS. KČ)PŘÍJMY (TIS. KČ)PŘÍJMY (TIS. KČ)PŘÍJMY (TIS. KČ)PŘÍJMY (TIS. KČ)

§§§§§ PPPPPoloolooloolooložkžkžkžkžkaaaaa TTTTTeeeeextxtxtxtxt SkSkSkSkSkutututututečnosečnosečnosečnosečnosttttt
- 1122 Daň z příjmů za obce 3 541
- 1341 Poplatky ze psů 591
- 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 253
- 1344 Poplatek ze vstupného 8
- 1345 Poplatek z ubytování 21
- 1347 Poplatek za VP - hrací přístroje 832
- 1351 Výtěžek z hracích přístrojů 549
- 1361 Správní poplatky 1 062
- 2111 Příjmy ze služeb 1 206
- 2324 Přijaté náhrady 1 042
0000 4131 Ost. nezdanitel. příjmy 12 990
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 93
3613 2132 Příjmy z pronájmu místností 1 374
3613 3121 Přijaté dary na investice 25
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 782
6171 2210 Přijaté sankční platby 307
6310 2141 Příjmy z úroků 243
6409 2329 Ostatní příjmy 6 508
VlasVlasVlasVlasVlastní přtní přtní přtní přtní příjmíjmíjmíjmíjmy celky celky celky celky celkem:em:em:em:em: 31 427
0000 4112 Neinvestiční dotace ze SR 22 107
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 32 365
Dotace celkem: 54 472
PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM: 85 89985 89985 89985 89985 899

VÝDVÝDVÝDVÝDVÝDAAAAAJE (TIS. KČ)JE (TIS. KČ)JE (TIS. KČ)JE (TIS. KČ)JE (TIS. KČ)
OddílOddílOddílOddílOddíl TTTTTeeeeextxtxtxtxt SkSkSkSkSkutututututečnosečnosečnosečnosečnosttttt
10 Zemědělství a lesní hospodářství 0
22 Doprava 3 966
31 Školství 13 441
33 Kultura 828
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 228
36 Bydlení, komunální služby 20 799
37 Ochrana životního prostředí 3 966
41, 43 Sociální věci 18 231
52,55 Bezpečnost 119
6112, 6115 Místní zastupitelské orgány + volby 3 109
6171 Činnost místní správy 17 764
VÝDVÝDVÝDVÝDVÝDAAAAAJE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM: 82 4582 4582 4582 4582 4511111

Podrobné výsledky hospodaření jsou vyvěšeny na úřední desce
v budově Úřadu MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno,
Palackého nám. 11



33333 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE UMČCE UMČCE UMČCE UMČCE UMČ

OMBUDSMAN „ROMBUDSMAN „ROMBUDSMAN „ROMBUDSMAN „ROMBUDSMAN „ROOOOOZVÍŘIL PRAZVÍŘIL PRAZVÍŘIL PRAZVÍŘIL PRAZVÍŘIL PRACH“CH“CH“CH“CH“
KKKKKOLEM DROLEM DROLEM DROLEM DROLEM DRTIČKY SUTITIČKY SUTITIČKY SUTITIČKY SUTITIČKY SUTI

Dostal se nám do rukou text dopisu, kterým se veřejný ochránce
práv JUDr. Otakar Motejl v březnu tohoto roku obrátil na
Ministerstvo životního prostředí s podnětem na přezkoumání
rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým byl
udělen souhlas k provozování linky pro recyklaci stavební suti při
ulici Myslínově v Brně-Králově Poli. Provoz této drtičky bývá častým
námětem stížností obyvatel domů stojících poblíž ní v ulici
Novoměstské v Řečkovicích, a to zejména z důvodu obtěžování
prachem a vibracemi. Ombudsman se ve své argumentaci,
zpochybňující povolení vydané „krajem“, opírá především o nutnost
respektovat při rozhodování závaznost územně-plánovací
dokumentace, podle níž by měla být recyklační linka zařízením
v této lokalitě nepřípustným. Pozastavuje se rovněž nad skutečností,
že povolení k recyklaci suti bylo vydáno na nezvykle dlouhou dobu,
a to až do srpna roku 2012, a poukazuje na nedokonalé zjištění
stavu věci ze strany správního orgánu. Doktor Motejl očekává, že
ministr životního prostředí v rámci svých pravomocí zváží možnost
zkrácení celkové doby souhlasu k provozu linky, čímž by se otevřel
prostor pro jednání o případném přestěhování takové aktivity do
vhodnější lokality.

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

JAK ODSJAK ODSJAK ODSJAK ODSJAK ODSTRANIT ZAHRADNÍ ODPTRANIT ZAHRADNÍ ODPTRANIT ZAHRADNÍ ODPTRANIT ZAHRADNÍ ODPTRANIT ZAHRADNÍ ODPADADADADAD
Platná vyhláška města Brna o nakládání s komunálním odpadem
povoluje občanům spalovat na otevřeném ohništi dřevo a suché
rostlinné materiály, ty však nesmějí být znečištěny chemickými
látkami či jinými odpady. Obec má právo svým požárním řádem
určit tzv. „pálicí dny“, ale pro naši městskou část prozatím nebylo
žádné takové omezení stanoveno. Z pohledu vyhlášky je tedy možné
vyjmenované materiály pálit kdykoliv, ovšem nikoli na veřejných
prostranstvích, kde by taková činnost byla považována za jejich
znečišťování. Při spalování rostlinného odpadu je ovšem třeba vzít
v úvahu, že se jedná o činnost, která může do značné míry obtěžovat
ostatní občany, a proto na ni pamatuje ve svých ustanoveních rovněž
občanský zákoník. Ten stanovuje, že vlastník nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy popílkem, kouřem, plyny,
pachy atd. Stanovisko našeho oddělení životního prostředí je takové,
že je účelné kompostovatelné rostlinné odpady zpracovat na hnojivo
a pálit pouze suché dřevo. Zahradní odpady je rovněž možné
odstranit prostřednictvím sběrného střediska odpadů v ul. Hapalově.

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

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE
Řečkovický „Domeček“ se po 20leté činnosti na Ječné ulici stěhuje
do nových prostor. Za dobu svého působení byly poskytnuty dětem,
mládeži i dospělým mnohé aktivity pro účelné naplnění volného
času - kroužky, kurzy, tábory a víkendové akce.
Nyní stojí „Domeček“ a jeho pracovníci před náročným úkolem.
Při nedostatku finančních prostředků, se kterým se neustále
potýkáme, přestěhovat veškeré zařízení do nových prostor. Zde
uklidit a připravit vše na další činnost tak, aby se všem zájemcům
„na novém“ líbilo.
Obracíme se tedy na rodiče, přátele a podnikatele z městské části
Řečkovice a Mokrá Hora s prosbou o pomoc a spolupráci při
stěhování zařízení a úklidu nových prostor. Jakákoliv nabídka je
vítaná (finanční podpora, materiální příspěvek, úklidové prostředky,
pomoc při stěhování a úklidu, řešení dopravy atd.) Pokud můžete
jakýmkoli způsobem přispět k hladkému průběhu stěhování DDM
do nových prostor tak, aby bylo možno začátkem nového školního
roku v činnosti pokračovat, informujte nás prosím na tel. čísle
541 225 234 (DDM Ječná 26) nebo přímo na mobilní telefon
ředitelky Mgr. Jindry Kubantové - 603 277 961.
Předem děkujeme za vaše nabídky a věříme, že i v novém prostředí
budeme nadále přispívat svou činností ke spokojenosti obyvatel
MČ Řečkovice a Mokrá Hora i přilehlého okolí.

MgrMgrMgrMgrMgr. Jindr. Jindr. Jindr. Jindr. Jindra Ka Ka Ka Ka Kubantubantubantubantubantooooovvvvvááááá
řřřřředitediteditediteditelkelkelkelkelka DDMa DDMa DDMa DDMa DDM

ČINNOSČINNOSČINNOSČINNOSČINNOST DDM VE ŠKT DDM VE ŠKT DDM VE ŠKT DDM VE ŠKT DDM VE ŠKOLNÍMOLNÍMOLNÍMOLNÍMOLNÍM
RRRRROCE 2005/2006OCE 2005/2006OCE 2005/2006OCE 2005/2006OCE 2005/2006

NNNNNooooovvvvvé sídlo: Dům dětí a mládeé sídlo: Dům dětí a mládeé sídlo: Dům dětí a mládeé sídlo: Dům dětí a mládeé sídlo: Dům dětí a mládežžžžže, Bre, Bre, Bre, Bre, Brno, Kno, Kno, Kno, Kno, Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 166666

ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost bude prt bude prt bude prt bude prt bude probíhat v těchtobíhat v těchtobíhat v těchtobíhat v těchtobíhat v těchto obo obo obo obo objektjektjektjektjektech:ech:ech:ech:ech:
a) Kořískova 16, Brno
b) Terezy Novákové 62a, Brno

(bývalá kasárna v Řečkovicích)
c) ZŠ Horácké náměstí, Brno
d) Ivanovice, Mácova 3

Bližší informace zavčas zveřejníme.

V dubnu přV dubnu přV dubnu přV dubnu přV dubnu připripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
POPOPOPOPOTTTTTOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍOULÁNÍ
Tato již tradiční akce především pro rodiny se uskuteční v sobotu
23. dubna.
Start v Domě dětí na Ječné 26 v 9-10 hodin. Cíl v Ivanovicích
v našem oblíbeném bufetu u lesa (ohníček, buřtíky, romantika…
- vyzkoušené). Trasa měří asi 5 kilometrů a zvládne ji i malý
človíček předškolního věku. Těšíme se na vás a věříme, že počasí
nezklame…

ČARČARČARČARČARODĚJNICEODĚJNICEODĚJNICEODĚJNICEODĚJNICE
V sobotu 30. dubna od 17.00 hodin. Tato velmi oblíbená akce
konající se na zahradě „Domečku“ nabízí - „živou“ hudbu,
opékání buřtíků, rej masek, zábavný program. Těšíme se na
všechny, přijďte v hojném počtu! Bude to poslední akce
odehrávající se na zahradě DDM Ječná 26.

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

PYŽAMOPYŽAMOPYŽAMOPYŽAMOPYŽAMOVÝ KARNEVVÝ KARNEVVÝ KARNEVVÝ KARNEVVÝ KARNEVAL VE ŠKAL VE ŠKAL VE ŠKAL VE ŠKAL VE ŠKOLNÍOLNÍOLNÍOLNÍOLNÍ
DRDRDRDRDRUŽINĚUŽINĚUŽINĚUŽINĚUŽINĚ

V pondělí 8. března se ve školní družině na ZŠ Novoměstská
tančilo, soutěžilo, vyhrávaly se ceny v tombole. To není nic
neobvyklého na karnevalu, že. Jenže všichni byli v pyžamu!
Dokonce i paní vychovatelky. Ve školní družině se vůbec
nenudíme - máme spoustu kroužků a děláme moc zajímavé
věci. A to i o prázdninách. Před Velikonocemi jsme byli
v planetáriu. Bylo to moc zajímavé. Fotografie i nejrůznější zprávy
a novinky o naší škole naleznete na www.zsnovomestska.cz.



44444ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ BRNO,UB DŮCHODCŮ BRNO,UB DŮCHODCŮ BRNO,UB DŮCHODCŮ BRNO,UB DŮCHODCŮ BRNO,
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23AVICE, KOŘENSKÉHO 23A

Program přednášek na II. čtvrtletí 2005

22. 4. Doc. RNDr. Žáková Alena Brazílie 17 hod.
29. 4. Ing. Mader Arnošt Italské vulkány 17 hod.
6. 5. Mgr. Gryc Rudolf Putování po Skandinávii 17 hod.

13. 5. Ing. Bucherová Lenka Egypt 17 hod.
20. 5. Veselý Pavel Zanzibar 17 hod.
27. 5. Druckmüllerová Hana Kamnické Alpy 17 hod.
3. 6. Ing. Druckmüllerová Z. Města Nepálu 17 hod.

10. 6. Druckmüllerová Hana Monterosa ledovcové hory17 hod.
17. 6. Veselý Pavel Finsko 17 hod.

PAMPELIŠKY Z ŘEPAMPELIŠKY Z ŘEPAMPELIŠKY Z ŘEPAMPELIŠKY Z ŘEPAMPELIŠKY Z ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ 1VICKÉ 1VICKÉ 1VICKÉ 1VICKÉ 133333
SOUTĚŽILSOUTĚŽILSOUTĚŽILSOUTĚŽILSOUTĚŽILY V CY V CY V CY V CY V COUNTROUNTROUNTROUNTROUNTRYYYYY

TTTTTANCÍCHANCÍCHANCÍCHANCÍCHANCÍCH
Nejmenší tanečníci Řečkovické třináctky letos rozhodně
nezahálejí. Po Pampeliškové polce, kterou nacvičili a předvedli
v rámci plesové sezóny, si připravili taneční sestavu nazvanou
„Pampelišky na Západě“. Živý tanec na moderní verzi klasické
country music je efektně zakončen divácky atraktivním
kolotočem. Desítky hodin tvrdé práce soubor vedený Janou
Tušerovou a Liborem Fuchsem zúročil 2. dubna t. r. účastí na
soutěži v country tancích „O medláneckou sýpku“. Pampelišky
získaly v konkurenci 12 tanečních formací velmi pěkné páté
místo a Jan Zapářka si převzal ocenění nejlepšího tanečníka
v kategorii. Přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalších soutěžích.

O. PO. PO. PO. PO. P.....

SSSSSVĚDEVĚDEVĚDEVĚDEVĚDECTCTCTCTCTVÍ O NEVÍ O NEVÍ O NEVÍ O NEVÍ O NEOBOBOBOBOBYČEJNÉMYČEJNÉMYČEJNÉMYČEJNÉMYČEJNÉM
ŽIVŽIVŽIVŽIVŽIVOOOOOTĚTĚTĚTĚTĚ

Paní Tatjana Metternichová mi
doufám promine, že jsem pro
následující řádky použil název její
autobiografické knihy, která u nás
vyšla před několika léty.
Životní osudy MUDr. Rudolfa
Albrechta - občana naší MČ, jemuž
chci věnovat následující řádky, lze snad
nejlépe uvést právě tímto názvem.
Je prapodivným a ve světě těžko
pochopitelným krédem tohoto
národa heslo „probůh, jenom

nevyniknout“. Upoutat na sebe pozornost tím, že něco umím,
snažit se mezi ostatními, často méně schopnými, prosadit se
a zaujmout čelnou pozici se již po několik generací považuje za
něco vrcholně nemravného, podezřelého a hodného obecného
opovržení. Stát se vůdčí osobností lze jen z vůle lidu - z vůle vlastní
svědčí o vadném charakteru. Jsme ochotni se hluboce sklánět před
selfmademany ze západu Tomáše Baťu nevyjímaje, u nás však je
třeba těmto manýrám zatnout típec. Jen nevyčnívat! O tom by
MUDr. Albrecht mohl vyprávět, protože on byl a stále je právě
tímto typem člověka.
Narodil se v roce 1911 v nedalekých Lelekovicích, jeho otec si přál
přes jeho náklonnost k technickým vědám, aby studoval medicínu.
Jako středoškolský student byl spíše jen průměrný, dle jeho vlastních

HorHorHorHorHorní řní řní řní řní řada zleada zleada zleada zleada zlevvvvva: Va: Va: Va: Va: Vooooojtěch Pjtěch Pjtěch Pjtěch Pjtěch Pososososospíšil, Jan Zapářkpíšil, Jan Zapářkpíšil, Jan Zapářkpíšil, Jan Zapářkpíšil, Jan Zapářka, Va, Va, Va, Va, Verererereronikonikonikonikonika Jančíka Jančíka Jančíka Jančíka Jančíkooooovvvvvá,á,á,á,á,
MonikMonikMonikMonikMonika Sa Sa Sa Sa Strtrtrtrtraňákaňákaňákaňákaňákooooovvvvvá, Lá, Lá, Lá, Lá, Lucie Horucie Horucie Horucie Horucie Horákákákákákooooovvvvvá, Andrá, Andrá, Andrá, Andrá, Andrea Kea Kea Kea Kea Kocmanoocmanoocmanoocmanoocmanovvvvvá, Moniká, Moniká, Moniká, Moniká, Monikaaaaa
DrDrDrDrDrasasasasastichotichotichotichotichovvvvvá, Daá, Daá, Daá, Daá, David Hudecvid Hudecvid Hudecvid Hudecvid Hudec
Dolní řDolní řDolní řDolní řDolní řada zleada zleada zleada zleada zlevvvvva: Jana Ta: Jana Ta: Jana Ta: Jana Ta: Jana Tušerušerušerušerušerooooovvvvvá, Krá, Krá, Krá, Krá, Kryšyšyšyšyšpín Fpín Fpín Fpín Fpín Fuchs-uchs-uchs-uchs-uchs-TTTTTuscheruscheruscheruscheruscher, Libor F, Libor F, Libor F, Libor F, Libor Fuchsuchsuchsuchsuchs
FFFFFooooottttto D. Jančíko D. Jančíko D. Jančíko D. Jančíko D. Jančík

ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 1TÍ 1TÍ 1TÍ 1TÍ 133333
ŠKŠKŠKŠKŠKOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIEOLNÍ AKADEMIE

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, pořádá dne 26. 5. 2005
v 17 hodin „Školní akademii“. Akademie se bude konat v řečkovické
Sokolovně. Vystoupení si připravili žáci I. a II. stupně školy.
Zveme všechny rodiče stávajících i budoucích žáků naší školy
i další zájemce z řad veřejnosti.

JAZYKJAZYKJAZYKJAZYKJAZYKOOOOOVÉ A SPORVÉ A SPORVÉ A SPORVÉ A SPORVÉ A SPORTTTTTOOOOOVNÍ TŘÍDVNÍ TŘÍDVNÍ TŘÍDVNÍ TŘÍDVNÍ TŘÍDYYYYY
Ředitelství Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, oznamuje
všem zájemcům, že opět otevírá pro školní rok 2005/06 jazykovou
a sportovní třídu. V jazykové třídě nabízíme jako druhý jazyk
němčinu a ruštinu. Sportovní třída je zaměřena na zápas, ale
přijímáme i žáky, kteří se aktivně věnují jinému sportu.

VOLNÁ MÍSVOLNÁ MÍSVOLNÁ MÍSVOLNÁ MÍSVOLNÁ MÍSTTTTTA V JA V JA V JA V JA V JAZYKAZYKAZYKAZYKAZYKOOOOOVÝCH TŘÍDÁCHVÝCH TŘÍDÁCHVÝCH TŘÍDÁCHVÝCH TŘÍDÁCHVÝCH TŘÍDÁCH
Ředitelství Základní školy Brno, Horácké náměstí 13 nabízí
zájemcům volná místa v jazykových třídách pro budoucí „třeťáky“.

Bližší informace obdrží zájemci na ředitelství školy.
Telefon 541 321 507, e-mail: skola@zshoracke.org.
Po domluvě je možná i osobní návštěva a prohlídka školy.

IvIvIvIvIvana Melichárana Melichárana Melichárana Melichárana Melichárkkkkkooooovvvvvááááá

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOUOUOUOUOU
přpřpřpřpři PS Vlasi PS Vlasi PS Vlasi PS Vlasi PS Vlast, v klubot, v klubot, v klubot, v klubot, v klubovně na Horvně na Horvně na Horvně na Horvně na Horáckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 1áckém nám. 122222

zvzvzvzvzve děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 1e děti od 7 do 14 le4 le4 le4 le4 let i jet i jet i jet i jet i jejich rjich rjich rjich rjich rodičodičodičodičodiče na sve na sve na sve na sve na své kluboé kluboé kluboé kluboé klubovvvvvééééé
akakakakakce!ce!ce!ce!ce!

Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

ČTČTČTČTČTVRVRVRVRVRTEK 1TEK 1TEK 1TEK 1TEK 12. KVĚTN2. KVĚTN2. KVĚTN2. KVĚTN2. KVĚTNA - HRA - HRA - HRA - HRA - HRY NY NY NY NY NA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTIA HŘIŠTI
Akce se koná u ZŠ Horácké náměstí, na pískovém hřišti od
17 do 19 hodin. Budou připraveny různé druhy her podle počtu
a věku dětí - míčové hry, petanque, „viking“, ale hlavně naše
oblíbená hra Vachbol (obdoba softbalu). S sebou sportovní
oblečení, vstup zdarma

Další prDalší prDalší prDalší prDalší progrogrogrogrogram:am:am:am:am:
1. června - LETNÍ DĚTLETNÍ DĚTLETNÍ DĚTLETNÍ DĚTLETNÍ DĚTSKÁ POUŤSKÁ POUŤSKÁ POUŤSKÁ POUŤSKÁ POUŤ s táborákem

(POZOR - změna obvyklého termínu!)
září - POHÁDKPOHÁDKPOHÁDKPOHÁDKPOHÁDKOOOOOVÝ LESVÝ LESVÝ LESVÝ LESVÝ LES

Informace: tel.: 602 834 675 www.severka.cz/klub
klub@severka.cz

Klub Za školou pracuje za podpory MČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora a dotace Statutárního města Brna. Děkujeme!!!
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slov spíš darebák. Otec prosadil svou, a tak mladý Rudolf vystudoval
lékařskou fakultu MU v Brně a stal se stomatologem. Ve volném
čase se od dětství věnoval sportu, kde dosáhl jak v kolektivních
hrách, tak v atletice velmi dobrých výsledků.
Tato skutečnost mu usnadnila i tříletou prezenční vojenskou službu,
kterou jako lékař-důstojník absolvoval s mimořádnými výsledky,
a v době mobilizace zastával jako podporučík funkci posádkového
šéflékaře v Ostravě-Hrabyni. Již před vznikem Protektorátu se stal
členem Vlasteneckého sdružení, které se s příchodem Němců změnilo
v odbojovou skupinu vedenou pplk. Goldmannem a dvěma důstojníky
8. pěšího pluku ve Frýdku-Místku, ač sám v té době pracoval ve
sborové nemocnici v Opavě. Dva ze čtyřčlenné skupiny válku nepřežili,
Dr. Albrecht měl to štěstí, že se dožil konce války jako stomatochirurg
Okresní nemocenské pojišťovny v Brně. Za činnost v domácím odboji
mu byl přiznán status odbojáře podle paragrafu č. 255.
Po válce si zřídl Dr. Albrecht soukromou lékařskou praxi, kde brzy
dosáhl díky svým schopnostem značného věhlasu. Zřejmě osudovou
chybou bylo, že tehdy nepřijal nabízené místo šéf lékaře
stomatologického oddělení v Karlových Varech, když nechtěl opustit
svoji právě ovdovělou matku.
Dosažený úspěch se u nás neodpouští - v roce 1949 byl jako údajný
člen protistátní skupiny 22 lidí křivě obviněn a odsouzen ke dvěma
létům vězení, byl vojensky degradován, zbaven diplomu lékaře a zabaven
mu byl veškerý majetek. Prošel třinácti věznicemi, trestaneckými tábory
a doly. Po propuštění z vězení pracoval jako pomocný dělník, později
jako elektromontér a díky svým znalostem v matematice a fyzice
a vrozeným vůdčím schopnostem se stal záhy vedoucím montérem
pro vysoké napětí, podílel se na stavbě Kružberské přehrady. I v této
práci vynikal jak dovedností, tak organizačními schopnostmi, za což
byl několikrát odměněn jako vynikající pracovník.
V roce 1956 obdržel milost prezidenta republiky a mohl pracovat
znovu jako lékař v Brně, Kuřimi a Lelekovicích. Jako lelekovický
patriot se v šedesátých létech spolu s dalšími nadšenci pouští jako
spiritus movens a později jako hlavní organizátor do obnovy požárem
zničené rozhledny na Babím lomě nad obcí. A znovu je jeho pracovní
a organizátorská aktivita podezřelá - nelze přece tolik času věnovat
veřejnosti bez postranních úmyslů. A tak začínají opět chodit
anonymní udání. Je pochopitelné, že všechno, co si Dr. Albrecht
předsevzal se nezdařilo, mnohdy si díky své tvrdohlavosti nadělal
spousty nepřátel. Některé jeho nápady hraničily s megalomanií - např.
umělá ledová plocha v Lelekovicích, jiné i když reálné, rovněž nebyly
uskutečněny - např. stadion na Skalce, tenisový kurt, koupaliště,
zavedení městské dopravy do Lelekovic a další. Díky jeho iniciativně
a aktivitě však byla zbudována dvě zdravotní střediska, sokolovna,
kanalizace v obci, hudební pavilon, nejrůznější hřiště a další.
Plné rehabilitace se však dočkal MUDr. Albrecht až v roce 1968,
kdy byl v obnoveném procesu z roku 1949 zbaven viny ve všech
bodech obžaloby. V roce 1969 byl zvolen místopředsedou Svazu
čsl. lékařů. Byl schopný a byl odborník. Opět začal vyčnívat nad
ostatní, opět byl nepoučitelný! Tentokrát ve své profesi. Výsledkem
bylo "normalizační" lékařské vypovězení z Jihomoravského kraje,
kde měl rodinu a kde bydlel. Karlovy Vary, Jindřichův Hradec,
Mladá Boleslav, Svitavy, Senica - to byly štace, kterými za své hříchy
a ctižádostivost musel zaplatit. Byl autorem diagnostického přístroje
ELT pro nerentgenologické lokalizování zánětlivých procesů ve
stomatologii, 10 let spolupracoval vedle svého povolání s klinikou
plastické chirurgie v Brně.
MUDr. Rudolf Albrecht odešel do důchodu až ve věku 81 let v roce
1992! Ale ani potom si nedal pokoj, dodnes je aktivní a ve svých
neuvěřitelných 93 letech by mohl být mnoha nám mladším vzorem
v aktivním přístupu k životu. Za všechna ta léta úspěchů i neúspěchů,
poct i projevů závisti až nenávisti si však Dr. Albrecht zachoval pozitivní
životní filosofii i tehdy, kdy ostatní by dávno rezignovali. On jde
paličatě dál a opět vyčnívá! Tak jak byl celý život zvyklý.
Dlouhá řada poct - diplomů, medailí a vyznamenání, mnoho nepřátel
a závistivců. V roce 1997 mu Karlova univerzita v Praze udělila titul
"Osobnost české stomatologie" a medaili, v roce následujícím 1998
byl jmenován plukovníkem zdravotnictva České armády v.v.
V loňském roce mu obecní zastupitelstvo v Lelekovicích udělilo
čestné občanství. Jako aktivnímu účastníku II. a III. odboje rozhodla
rada MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora udělit MUDr. Rudolfu
Albrechtovi bronzovou medaili za zásluhy.

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

VŠEM RVŠEM RVŠEM RVŠEM RVŠEM RODIČŮM A DĚTEMODIČŮM A DĚTEMODIČŮM A DĚTEMODIČŮM A DĚTEMODIČŮM A DĚTEM
v tomto roce již po 14. pořádá náš 8. PTO Mustangové,

Horácké nám. 12, Brno

LETNÍ SLETNÍ SLETNÍ SLETNÍ SLETNÍ STTTTTANOANOANOANOANOVÝ TVÝ TVÝ TVÝ TVÝ TÁBÁBÁBÁBÁBOROROROROR
V HŮRKÁCHV HŮRKÁCHV HŮRKÁCHV HŮRKÁCHV HŮRKÁCH

prprprprpro děti vo děti vo děti vo děti vo děti ve věke věke věke věke věku 7-1u 7-1u 7-1u 7-1u 7-14 le4 le4 le4 le4 lettttt
TÉMA LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÉ HRY:

HVĚZDNÁ BRÁNA
Tábor se tradičně nachází v Jižních Čechách, v krásném prostředí
České Kanady u vesnice Hůrky, cca 20 km od Jindřichova
Hradce.
Děti jsou ubytovány v plátěných stanech s postelí, součástí tábora
jsou hangáry, které slouží jako jídelna a klubovna - v případě
špatného počasí. O děti se starají kvalif ikovaní vedoucí
a zdravotník. Pro děti je zajištěna strava 5x denně.
Program tábora je volen tak, aby se děti naučily samostatnosti
a zodpovědnosti, ale přitom jsme se všichni dobře pobavili bez
jakékoli újmy.
V případě Vašeho zájmu o účast dítěte na našem letním táboře
nebo potřebě bližších informací nás zastihnete na jednom
z níže uvedených kontaktů:
TTTTTererererermín tábormín tábormín tábormín tábormín tábora: 1a: 1a: 1a: 1a: 16. 76. 76. 76. 76. 7. - 30. 7. - 30. 7. - 30. 7. - 30. 7. - 30. 7. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005
Cena tábora: Kč 2.800,-Cena tábora: Kč 2.800,-Cena tábora: Kč 2.800,-Cena tábora: Kč 2.800,-Cena tábora: Kč 2.800,-

IvIvIvIvIvana Škana Škana Škana Škana Škopoopoopoopoopovvvvvá 7á 7á 7á 7á 7777777 692 937 692 937 692 937 692 937 692 934; 54; 54; 54; 54; 5444441 21 21 21 21 2444444 920 (záznamník)4 920 (záznamník)4 920 (záznamník)4 920 (záznamník)4 920 (záznamník)
(hlavní organizátor LT)
ŠárŠárŠárŠárŠárkkkkka Bednařa Bednařa Bednařa Bednařa Bednaříkíkíkíkíkooooovvvvvá 60á 60á 60á 60á 607 950 6237 950 6237 950 6237 950 6237 950 623
(hlavní vedoucí LT)

PŘIJĎTE NPŘIJĎTE NPŘIJĎTE NPŘIJĎTE NPŘIJĎTE NA BESEDU S POLICIÍA BESEDU S POLICIÍA BESEDU S POLICIÍA BESEDU S POLICIÍA BESEDU S POLICIÍ
Úřad městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci
s Komisí životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku
RMČ pořádá pro občany naší městské části besedu se zástupci
Městské policie a Policie ČR. Kromě představitelů policií budou
na Vaše dotazy odpovídat i starosta MČ PaedDr. Ladislav Filipi,
místostarosta Ing. Oliver Pospíšil a předsedkyně Komise životního
prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku paní Iveta Kubová.
Beseda se uskuteční v úterý 26. 4. 2005 od 17. hodin ve velké
zasedací místnosti ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého náměstí 11, dv. č. 108.

O. PO. PO. PO. PO. P.....

BESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRBESÍDKA NEJEN PRO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKYO BABIČKY
U příležitosti Dne matek srdečně zveme naše starší spoluobčany
na  tradiční setkání, které se uskuteční ve středu 11. 5. 2005
v přízemí Mateřské školy Kárníkova 4 ve třídě ZAHRÁDKA.
Začátek besídky je v 15.00 hodin. Pojďte se alespoň na chvíli
vrátit do času dětství a her, v podání kluků a holčiček z naší
školky uvidíte pásma básniček, písní, her a tanečků.

NNNNNa Va Va Va Va Vaši návšaši návšaši návšaši návšaši návštěvu se těší malí i velcí z MŠ Kártěvu se těší malí i velcí z MŠ Kártěvu se těší malí i velcí z MŠ Kártěvu se těší malí i velcí z MŠ Kártěvu se těší malí i velcí z MŠ Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 4a 4a 4a 4a 4
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

PŘEDNÁŠKA S BESEDOUPŘEDNÁŠKA S BESEDOUPŘEDNÁŠKA S BESEDOUPŘEDNÁŠKA S BESEDOUPŘEDNÁŠKA S BESEDOU
O OSO OSO OSO OSO OSVVVVVOBOBOBOBOBOOOOOZENÍ SEVERZENÍ SEVERZENÍ SEVERZENÍ SEVERZENÍ SEVERU BRNU BRNU BRNU BRNU BRNAAAAA

V RV RV RV RV ROCE 1OCE 1OCE 1OCE 1OCE 1999994545454545
Když v létě loňského roku zveřejnil Výbor pro národnostní menšiny
ZMČ Brna-Řečkovic a Mokré Hory informaci o chystané besedě na
téma osvobození Řečkovic na počátku května 1945, netušili jsme,
jaký ohlas tento záměr vyvolá. Tehdy však zasáhla vyšší moc a hlavní
protagonista celé akce pan Vlastimil Schildberger st. utrpěl vážné
zranění, které jej na dlouhé týdny vyřadilo z normálního života.
Buďme rádi, že se vše v dobré obrátilo, a tento odborník na vojenskou
historii a soudní znalec v oblasti vojenství bude moci na základě
dochovaných dokumentů, sdělení bezprostředních účastníků
a pamětníků, ale zejména vlastního bádání v archivech uvést dodnes
tradované nepřesnosti a vědomé omyly na míru pravou.
Na tuto besedu zveme zvláště pamětníky oněch dnů před 60 léty, kteří
mohou významně přispět vlastními vzpomínkami k ozdravění
zdeformované historie posledních válečných dní. Rádi přivítáme
i mladé zájemce o historii naší městské části, jimž je historie přibližována
často jen oficiálními prameny produkovanými minulým režimem.
Na tuto plánovanou besedu, která se uskuteční ve středu 11. května
2005 v 18 hodin v zasedací síni ZMČ na řečkovické radnici, zvou
pořadatelé - VNM ZMČ.

ČINNOSČINNOSČINNOSČINNOSČINNOST MPT MPT MPT MPT MP- REVÍR- REVÍR- REVÍR- REVÍR- REVÍRU KR. POLE NU KR. POLE NU KR. POLE NU KR. POLE NU KR. POLE NAAAAA
KAKAKAKAKATTTTTASASASASASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘETRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘETRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘETRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘETRÁLNÍM ÚZEMÍ MČ ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

A MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORAA MOKRÁ HORA
Dne 13. 3. 2005 v 15.40 hodin byla hlídka MP Brno vyslána na
ul. Kunštátskou, kde dle oznamovatele volá o pomoc z bytu
v sousedství starší žena. Hlídka na místě v 15.44 hodin zjistila,
že se oznámení zakládá na pravdě, a proto se pokusila zjistit
více podrobností. Hlídka zjistila, že se jedná o byt v přízemí.
Přes balkónové dveře bylo vidět, že v bytě leží starší žena na
podlaze a zjevně se nemůže hýbat. Proto hlídka na místo přivolala
hlídku jednotky operativního zásahu. Hlídka přivolaných
strážníků jednotky ihned po zjištění situace přistoupila k vniknutí
do bytu tak, aby mohla být paní poskytnuta první pomoc.
Jako nejschůdnější možnost se jevilo vniknutí přes balkónové
dveře. Hlídka rozbila výplň dveří a poskytla starší paní první
pomoc. Druhá hlídka mezitím přivolala sanitu RZP. Uvedenou
ženu si k ošetření převzal lékař sanity RZP a po nezbytných
úkonech na místě doporučil její převoz do nemocnice. Na místo
se dostavila i dcera starší ženy, které byl předán byt tak, aby ho
mohla zajistit. Zacelení výplně dveří dcera odmítla s tím, že si je
zabezpečí sama.

Dne 20. 3. 2005 v 03.07 hodin byla hlídka vyslána na ulici
Družstevní, kde má dle oznamovatele docházet zřejmě k pokusu
o krádež motorového vozidla. Hlídka neprodleně vyrazila a na
místo přijela v 03.11 hodin. Na místě hlídka spatřila po chodníku
pomalu jedoucí automobil Ford Transit, který neměl přední
RZ. Hlídka vozidlo zastavila a zjistila, že řidič uvedeného vozidla
je zjevně silně pod vlivem alkoholu. Na dotaz hlídky, proč jede
po chodníku, nebyl z důvodu své silné podnapilosti schopen
odpovědět. Hlídka ho proto vyzvala, aby z vozidla vystoupil
a v jízdě nepokračoval, což s většími obtížemi učinil. Uvedený
muž prokázal, že je oprávněným uživatelem vozidla. Hlídka si
všimla, že vozidlo Ford je v přední a boční části poškozené,
a proto provedla další prozkoumání místa, aby zjistila, zda
nedošlo k dopravní nehodě. Asi o padesát metrů dále strážníci
zjistili, že je zde několik poškozených zaparkovaných vozidel
a všechny stopy na místě jasně ukazovaly na to, že poškození
bylo způsobeno vozidlem Ford Transit. Proto hlídka na místo
přivolala oddělení dopravních nehod policie ČR, kterým celou
záležitost po jejich příjezdu na místo předala.

PPPPPeeeeetr Ktr Ktr Ktr Ktr Kubaubaubaubauba

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

ZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
VÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

Palackéhotřída70, tel.541 213 946,
e-mail zus.palackeho@bm.orgman.cz

PŘJÍMAPŘJÍMAPŘJÍMAPŘJÍMAPŘJÍMACÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKCÍ ZKOUŠKY - ŠKOUŠKY - ŠKOUŠKY - ŠKOUŠKY - ŠKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK 2005-2006OK 2005-2006OK 2005-2006OK 2005-2006OK 2005-2006
TTTTTererererermínmínmínmínmíny zky zky zky zky zkoušek:oušek:oušek:oušek:oušek:
úterý 19. dubna 2005
středa 11. května 2005
středa 25. května 2005
pondělí 13. června 2005
vždy od 15.00 do 18.00 hodin pro děti od 5 let a starší

obor hudební a literárně dramatický - budova Palackého tř. 70
obor taneční a výtvarný - budova Palackého tř. 146
Pozor, 13. 6. př. zkoušky pro děti čtyř a pětileté do dopolední
přípravné nástrojové výuky

ZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORZAHRÁDKÁŘI HORTUSU INFTUSU INFTUSU INFTUSU INFTUSU INFORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍORMUJÍ
Na výroční schůzi 26. 2. 2005 jsme zhodnotili činnost sdružení
zahrádkářů HORTUS z Řečkovic a Medlánek za celý rok 2004.
Všechno, co jsme naplánovali, se nám podařilo splnit.
V květnu a červnu jsme se zúčastnili zajímavých zájezdů. První
zájezd - Věžky u Kroměříže, zámek i vinné sklepy v Kroměříži.
Druhý zájezd - Zahradnictví Lebiš, arboretum Šmelcovna,
zahradnictví Jantar /jahody/ a zámek v Boskovicích.
V zahradě př. Rakusové ukazoval př. Jelínek v praxi, jak provádět
zimní řez ovocných stromů a v létě zaštipování letorostů. Na podzim
30.-31. 10. 2004 jsme připravili výstavu ovoce, zeleniny a květin,
kterou doplnily výrobky dětí z mateřské školky Tumaňanova na
Mokré Hoře. Výstavu navštívilo 250 dospělých, 30 dětí a také starosta
MČ Medlánky pan Filípek. Výstavu aranžovala paní Stloukalová,
která velice citlivě sladila ovoce a květiny i výrobky dětí, které se
všem návštěvníkům líbily. Byli bychom rádi, kdyby spolupráce
s mateřskou školkou dál pokračovala a děkujeme.
Na členských schůzích jsme vyslechli odborné přednášky - Skalky
a skalničky nebo Škůdci plodin a ovocných stromů a chemická
ochrana proti nim. V dubnu jsme uspořádali velikonoční schůzi
s občerstvením a předvedením velikonoční výzdoby, stejně zdařilá
byla mikulášská schůze v listopadu. Tuto schůzi navštívil pan starosta
Filipi z MČ Řečkovice. Pobavili jsme se vtipy, hudbou, četbou
a nakonec si každý odnesl něco z tomboly domů.
V dubnu bude členská schůze dne 20. 4. 2005 v 19 hodin v areálu
bývalého pivovaru. Výbor zve srdečně naše členy i ostatní, kteří
mají rádi přírodu i zahrádku.

VELICE RÁDI BVELICE RÁDI BVELICE RÁDI BVELICE RÁDI BVELICE RÁDI BYYYYYCHOM VCHOM VCHOM VCHOM VCHOM VÁS POÁS POÁS POÁS POÁS POZVZVZVZVZVALI DOALI DOALI DOALI DOALI DO
NNNNNAŠEHO NOAŠEHO NOAŠEHO NOAŠEHO NOAŠEHO NOVĚ ZREKVĚ ZREKVĚ ZREKVĚ ZREKVĚ ZREKONSONSONSONSONSTRTRTRTRTRUOUOUOUOUOVVVVVANÉHOANÉHOANÉHOANÉHOANÉHO

KADEŘNICKÉHO A KKADEŘNICKÉHO A KKADEŘNICKÉHO A KKADEŘNICKÉHO A KKADEŘNICKÉHO A KOSMETICKÉHOOSMETICKÉHOOSMETICKÉHOOSMETICKÉHOOSMETICKÉHO
SSSSSALALALALALÓNU ESÓNU ESÓNU ESÓNU ESÓNU ESTRÉES.TRÉES.TRÉES.TRÉES.TRÉES.

 Zárukou veškeré péče jsou námi používané přípravky
z péče o pleť a tělo francouzské kosmetické značky

Jean d'Estrées a vlasové kosmetiky JOICO.

NNNNNa ta ta ta ta tententententento měsíc jsme pro měsíc jsme pro měsíc jsme pro měsíc jsme pro měsíc jsme pro Vo Vo Vo Vo Vás přás přás přás přás připripripripripraaaaavili tvili tvili tvili tvili tytytytytyto zvýhodněné ako zvýhodněné ako zvýhodněné ako zvýhodněné ako zvýhodněné akce:ce:ce:ce:ce:

1) Pokud se Vám u nás bude líbit a do měsíce se budete chtít
opět objednat, máme pro Vás malé „VELKÉ“ překvapení

v této podobě:

V případě objednání na kosmetiku získáváte zdarma:
mytí + střih + foukanou Vašich vlasů.

V případě objednání do kadeřnictví získáváte zdarma:
20 min. masáž obličeje + úpravy obočí.

2) 20% sleva pro všechny zákaznice a zákazníky
důchodového věku na všechny služby v salónu.

TĚŠÍME SE NTĚŠÍME SE NTĚŠÍME SE NTĚŠÍME SE NTĚŠÍME SE NA VA VA VA VA VAŠI NÁVŠTĚVUAŠI NÁVŠTĚVUAŠI NÁVŠTĚVUAŠI NÁVŠTĚVUAŠI NÁVŠTĚVU.....

KKKKKadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kadeřnický a kosmeosmeosmeosmeosmetický salón Estický salón Estický salón Estický salón Estický salón Estrtrtrtrtrées, Úprées, Úprées, Úprées, Úprées, Úprkkkkkooooovvvvva 4, Bra 4, Bra 4, Bra 4, Bra 4, Brno.no.no.no.no.
ObObObObObjednávky na tjednávky na tjednávky na tjednávky na tjednávky na tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 549 249 249 249 249 27 37 37 37 37 37 92, 727 92, 727 92, 727 92, 727 92, 724 093 236.4 093 236.4 093 236.4 093 236.4 093 236.
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INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.
MALÍŘ  POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604/51 87 76.
MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg. Medovina, mateří
kašička, propolis. Po až pá 15-18 hod. Svat. Čecha 36, Kr. Pole.
Tel.: 549 250 323. Zastávka tram. č. l „Husitská“.
MALBY - NÁTĚRY  Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.
RÁMOVÁNÍ - PASPARTY - REPRODUKCE: Metodějova 9a,
Kr. Pole, tel: 541 211 165.
PRONAJMU garáž celoročně „NA ŠPICI“. Tel. 608221081.
LETNÍ BURZA použit. ošacení, obuvi a sport. potřeb pro děti
a mládež se koná 18.-20.5.2005 v Řečkovicích, Palackého nám. 7
(sál býv. pivovaru). St. 18.5. 9-18 - příjem, čt. 19.5. 9-18 - příjem+prodej,
pá. 20.5.  9-12 prodej, 12-18 - vyúčtování+vrácení neprodaného.
Informace Tel. 541 22 63 83, 605 089 298 p. Procházková.
AUTOSERVIS  Měřičkova 37 - tel. 549 271 829 - SUPER CENY
LETNÍCH PNEU, pravidelné km prohlídky, veškeré opravy Vašeho
vozidla, příprava a vyřízení - EMISE + STK.
ZŠ JANOUŠKOVA 2, Černá Pole jako jediná škola v Brně opět
otevírá ve školním roce 2005/2006 3. třídu s rozšířenou výukou
francouzštiny (od 6. roč. druhý cizý jazyk Aj). Informace na
t.č. 545 222 083.
POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ či evidenci včetně daňového
přiznání. Účetní s praxí. Tel: 603 903 029.
PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ na ulici Uprkova 8,
tel. 549 273 040, mobil: 737 112 225.
VYMĚNÍME SB 1+1 s balkonem na Horáckém nám. za větší.
Tel.: 606 355 945.
PRONAJMU garáž v Řečkovicích na Uprkově celoročně, elektřina,
voda. Mobil: 732982670, tel: 549274884
KOUPÍM garáž v okolí Delvity. Tel. 721 772 258.
PRONAJMU garáž v Řečkovicích na ul. Renčova. Tel. 608547673.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756559.

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V BŘEZNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Josef  BARTL 93 let
Jiřina  LANGPAULOVÁ 91 let
Marie  SMUTNÁ 90 let
Josef  WALTER 90 let
Anna KOVÁČOVÁ 85 let
Arnoštka  BALÁKOVÁ 85 let
Marie  SZABOVÁ 85 let
Anastazie  MEDŘICKÁ 85 let
Božena  KUBÍKOVÁ 85 let
Vladimír  NAVRÁTIL 80 let
Stanislav  SVOBODA 80 let
Hildegarda  JAKUBÍČKOVÁ 80 let
Ludmila  JAKUBKOVÁ 80 letOOOOOZVĚNY DUŠEZVĚNY DUŠEZVĚNY DUŠEZVĚNY DUŠEZVĚNY DUŠE

Jako v minulých letech i letos bude jedna z jarních výstav v naší
galerii již tradičně věnována výtvarnému umění se spirituální
tématikou. Výstava proběhne v období navazujícím na velikonoční
svátky, kdy všichni křesťané oslavují zmrtvýchvstání Krista. Proto
i většina obrazů bude věnována biblickým a obecně duchovním
tématům, jak je svým osobitým projevem na plátně ztvárnil současný
žďárský malíř a grafik Václav Mach-Koláčný.
Autor patří ke střední generaci křesťanských výtvarných umělců
a jako jeden z mála současných mistrů štětce nabízí ke zhlédnutí
i Křížovou cestu, kterou v duchu křesťanské tradice zachytil ve
14 + 1 zastavení. Machův styl vychází z techniky goticko-renesančních
malířů, na rozdíl od nich však obohatil svoje obrazy o zřetelné
prvky symbolismu, které tato tématika mnohdy na úkor realismu
postrádala a postrádá.
Na vernisáži výstavy s názvem Ozvěny duše, která proběhne v pátek
15. dubna v 18 hodin, vystoupí autorovi přátelé z Boskovic
Dr. R. Machačová (zpěv), L. Golubková (klavír) a Z. Kotouček
(housle) a členové kulturní komise RMČ.

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

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ DIVSKÉ DIVSKÉ DIVSKÉ DIVSKÉ DIVADLADLADLADLADLO BRNOO BRNOO BRNOO BRNOO BRNO
OBOBOBOBOBJEKJEKJEKJEKJEKTIVEM JEFTIVEM JEFTIVEM JEFTIVEM JEFTIVEM JEFA KRAA KRAA KRAA KRAA KRATTTTTOCHVILAOCHVILAOCHVILAOCHVILAOCHVILA
Chodby starobylé zámecké budovy řečkovické radnice bude po
celé léto zdobit výstava fotografií Jefa Kratochvila nazvaná „Čert
tě vem!!! (Bohéma)“. Autor je dvorním fotografem Městského
divadla Brno, a proto i výstava je tématicky zaměřena na toto
veleúspěšné brněnské divadlo. Výstava bude volně přístupná při
každé návštěvě úřadu městské části v přízemí budovy.
Vernisáž výstavy za účasti Jefa Kratochvila a uměleckého přispění
herců městského divadla se uskuteční v úterý 10. května 2005
od 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora na Palackého nám. 11, veřejnost je srdečně zvána.

O. PO. PO. PO. PO. P.....

ZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAOLA VÍTĚZSLAOLA VÍTĚZSLAOLA VÍTĚZSLAOLA VÍTĚZSLAVYVYVYVYVY
KAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLKAPRÁLOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

BrBrBrBrBrno, Pno, Pno, Pno, Pno, Palackého třalackého třalackého třalackého třalackého třída 70ída 70ída 70ída 70ída 70
pořádá

TTTTTaneční kaneční kaneční kaneční kaneční konceronceronceronceroncerttttt
a

výstavu prací žáků výtvarného oboru
Neděle 1. května 2005 v 18 hodin

Mahenovo divadlo
AbsolvAbsolvAbsolvAbsolvAbsolventsentsentsentsentský kký kký kký kký konceronceronceronceroncerttttt

Hana BarHana BarHana BarHana BarHana Bartlotlotlotlotlovvvvvááááá - zobcová flétna
PPPPPatricie Theimeratricie Theimeratricie Theimeratricie Theimeratricie Theimerooooovvvvvááááá - housle

Středa 11. května 2005 v 18 hodin
koncertní sál

PPPPPodvodvodvodvodvečečečečečer s aker s aker s aker s aker s akororororordeondeondeondeondeony try try try try tradičněadičněadičněadičněadičně
Čtvrtek 12. května 2005 v 18 hodin
Technické muzeum, Purkyňova 105

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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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:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.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 cela@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky
se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 2. 5. 2005. Zdarma.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORVIČTÍ SPORTTTTTOOOOOVVVVVCI RCI RCI RCI RCI ROKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004OKU 2004
Z myšlenky a úsilí předsedy Komise sportu Rady městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Jiřího Růžičky slavnostně
vyhlašovat úspěšné řečkovické sportovce se pomalu stává tradice. Charakter akce se možná bude ještě nějakou dobu hledat, nicméně
o smyslu tohoto počinu již málokdo pochybuje. Stejně jako vloni, i tentokrát se akce odehrála v prostorách Sokolovny. Předávání
ocenění byla proložena ukázkami sportovních dovedností a tanečními vystoupeními mladé i nejmladší části Řečkovické 13. Aprílový
termín slavnosti se projevil chybičkou v křestním jméně Ivany Peškové, která dostala pamětní talířek se štítkem pro Janu Peškovou.

SporSporSporSporSportttttooooovvvvvec rec rec rec rec rokokokokoku 200u 200u 200u 200u 20044444
TTTTTAK HellasAK HellasAK HellasAK HellasAK Hellas Jan Malinka

Lucie Vrtalová
Jiří Kéry
Lambert Prukner jun.
Lenka Martináková
Michal Daněk
Andrea Friedrichová

Gymnázium TGymnázium TGymnázium TGymnázium TGymnázium T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvééééé - badminton Martin Vojta
- vodní pólo Petr Holeš

SK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK Řečkooooovicevicevicevicevice Radek Pegáč
Lubomír Vrábel
Martin Král

SokSokSokSokSokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovicevicevicevicevice - kr- kr- kr- kr- krasoasoasoasoasojízdajízdajízdajízdajízda Nikola Lebánková
Martin Šiler
Jakub Mašek

- Ř 1- Ř 1- Ř 1- Ř 1- Ř 13, t3, t3, t3, t3, tanecanecanecanecanec Ivana Pešková
Libor Fuchs

SporSporSporSporSportttttooooovní drvní drvní drvní drvní družsužsužsužsužstvtvtvtvtvo ro ro ro ro rokokokokoku 200u 200u 200u 200u 20044444
SokSokSokSokSokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovicevicevicevicevice - gymnastika EURO tým žákyně

EURO tým dospělí

TTTTTrrrrrenér renér renér renér renér rokokokokoku 200u 200u 200u 200u 20044444
SK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK Řečkooooovicevicevicevicevice Vladimír Stodola

Jaroslav Rousek ml.

ČinoČinoČinoČinoČinovník rvník rvník rvník rvník rokokokokoku 200u 200u 200u 200u 20044444
SokSokSokSokSokol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkol Řečkooooovicevicevicevicevice Jan Bartoněk

Miroslava Nováčková
Hana Podhorská

SK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK ŘečkSK Řečkooooovicevicevicevicevice Jiří Prchal
O. PO. PO. PO. PO. P.....
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IvIvIvIvIvana - Jana Pana - Jana Pana - Jana Pana - Jana Pana - Jana Pešešešešeškkkkkooooovvvvvááááá Jan BarJan BarJan BarJan BarJan Bartttttoněk a Jiřoněk a Jiřoněk a Jiřoněk a Jiřoněk a Jiří Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkí Růžičkaaaaa


