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Na stránkách únorového zpravodaje jsme mohli nalézt zoufalé povzdechnutí nad nehoráznými činy některých spoluobčanů, v textu
výstižně nazvaných škodiči. Každý z nás by jistě dokázal rozšířit tuto svéráznou kategorii o řadu dalších zajímavých či zvláště odpudivých
podskupin.
Na stejném břehu stojí kupříkladu hojně se vyskytující kradači, kteří vylepšují své rodinné rozpočty prodejem našich litinových vpustí,
kanalizačních poklopů či měděných svodů.
Přispívači sice z obecního majetku nic neodnášejí, ale naopak rádi přinášejí, a to bohužel věci vesměs nepotřebné.Vzdálenost do sběrného
střediska se jim jeví natolik nepřekonatelná, že nás čas od času obdarují nevábnými zbytky zahradního odpadu či nepotřebnou stavební
sutí.
Zanedbávači, ti o stav svých zahrad a pozemků raději nedbají vůbec. Ani vzrůstající výška škodlivého plevele či nebezpečně se množící
potkani je nepřimějí k žádoucí aktivitě.
Snad nejlépe jsou na tom nevšímači, kteří zůstávají veškerým negativním i pozitivním děním v obci nedotčeni.
V zájmu spravedlnosti ovšem musíme pohlédnout i na druhou stranu onoho pomyslného břehu, kde zahlédneme poněkud oslabené, leč
odhodlané prospívače. A právě jim chci věnovat několik následujících řádků. Prospívači jsou vůči škodičům v nevýhodné pozici, neboť
škodiči pracují denně, často i v noci, kdy každý slušný prospívač užívá zaslouženého odpočinku po celodenní práci. Přesto se i jim občas
podaří vyrovnat skóre. K nejznámějším prospívačům v naší městské části patří skautské sdružení Junák, které spolupracuje s komisí
životního prostředí již řadu let. V sobotu 2. dubna podnikli malí i velcí prospívači ve spolupráci se členy naší komise rozsáhlý jarní úklid
v oblasti Zamilovaného hájku.

„Současná budo
budovva DDM“

Poděkování náleží zejména panu Ing. J. Libusovi, všem dětem
ze skautského sdružení, dále stavební firmě Radovan Kuba
za již tradiční pomoc při odvozu připraveného odpadu,
Městské policii za užitečnou spolupráci při likvidaci
nevzhledných skládek v ulici Podhájí a konečně panu Ing.
Fr. Maškovi za pořízení zdařilé fotodokumentace, abychom
po letech měli nač vzpomínat.
Nevím jakou odměnu dostávají za svoji práci škodiči, ale
naši prospívači byli první dubnovou sobotu obdarováni
azurovou oblohou, hřejivým sluncem a voňavým jarním
vánkem, což ve spojení s pocitem dobře vykonané práce
zase není tak málo.
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1. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
A Z XIX. ZASEDÁNÍ ZMČ
41. schůz
onala 20. 4. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala výsledky hospodaření městské části za uplynulý rok,
- souhlasila s ukončením tohoto školního roku v ZŠ Horácké
nám. 13 k 24. 6. 2005,
- schválila smlouvu o dílo s ing. arch. Alešem Putnou, Hybešova
18/20, Brno, na vypracování projektu regenerace panelového
sídliště Brno-Řečkovice,
- schválila záměr na pronájem nebytových prostor v objektu
nákupního střediska Kolaříkova 3,
- schválila smlouvu na pronájem části nebytových prostor
v objektu nákupního střediska Kolaříkova 3 se společností
FOGLKVELB, s. r. o., Orlí 8, Brno,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za
leden-březen 2005,
- schválila f irmu MORA MORAVIA, a. s., Nádražní 50,
Hlubočky-Mariánské údolí, jako dodavatele sporáků, které
nahradí ty, jež revizní technik určil k vyřazení,
- schválila dodatek ke smlouvě s firmou STAVIZOLEX, s. r. o.,
Kaštanová 34, Brno, která provádí rekonstrukci střešního pláště
na domě Horácké nám. 4/5, tímto dodatkem se stanovuje
lhůta dokončení zmíněného díla do 30. 5. 2005,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje pozemků,
- schválila firmu A + J pokrývači, s. r. o., Jarní 32, Brno, jako
dodavatele, který provede celkovou opravu střechy restaurace
při Vavřinecké vinárně,
- schválila firmu Janošík Jiří, s. r. o., Valašské příkazy 26, jako
dodavatele, který provede výměnu oken v objektu restaurace
přilehlé k Vavřinecké vinárně a ve 2. podlaží objektu, v němž
sídlí Vavřinecká vinárna,
- schválila smlouvu o dílo na opravy místních komunikací
s firmou Brixton-stavitelství, s. r. o., Palackého 200/77, Brno,
- projednala zprávu ze zasedání kontrolního výbor u
zastupitelstva,
- schválila uspořádání výstavy fotografií předního brněnského
fotografa Jefa Kratochvila, jehož činnost je spojena především
s Městským divadlem Brno,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
XIX. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 28. 4. Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- souhlasilo bez výhrad s celoročním hospodařením městské
části v loňském roce,
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části za ledenbřezen 2005,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za
leden-beřezen 2005,
- projednalo majetkové body - prodeje pozemků,
- projednalo zadání změn Územního plánu města Brna,
souhlasilo se změnou funkčního využití plochy při
mimoúrovňové křižovatce Hradecká - Palackého tř. (jedná se
o změnu z plochy pro výrobu na plochu obchodu a služeb),
- schválilo územně plánovací podklad pro oblast při ulici
Pod zahradami,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.
L. FF..
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Jednotlivé epochy minulosti zanechávají po sobě nesmazatelné stopy,
jež stávají se neoddělitelným prvkem každé nové současnosti.
Budeme-li sledovat dobu, která ještě před nedávnem kladla si za cíl
býti jedinou správnou a možnou podobou naší budoucnosti,
nemůžeme bez povšimnutí přejít šedivé prstence panelových sídlišť,
obepínajících po vzoru středověkých hradeb snad každou větší
obec.
Tyto obytné celky, ve své době až obdivované, již dávno nenaplňují
představy o moderní podobě bydlení, odpovídající soudobým
nárokům. Ve výčtu nedostatků, s nimiž se „panelákové“ čtvrti
potýkají, přitom zdaleka nefiguruje pouze technický stav jednotlivých
domů.
Proto se zástupci naší městské části rozhodli využít nabídky státního
„Programu regenerace panelových sídlišť“, jehož garantem je
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zmíněný program je zaměřen
na odstranění dlouhodobých a mnohdy vrozených nedostatků
uvedeného typu sídlišť, se kterými se obyvatelé denně setkávají.
Cílem je zlepšení celkového prostředí souvislé panelové zástavby,
což zahrnuje např. úpravu veřejných prostor, dětských hřišť, zvýšení
kvality zeleně i řešení potíží s parkováním automobilů.
Předpokladem pro čerpání dotací z prostředků, jež byly uvolněny
na podporu programu, je zpracování projektu regenerace panelového
sídliště. Pro naši městskou část tento projekt zhotoví Ing. arch.
Putna, provozovatel architektonického atelieru DIMENSE Brno,
Hybešova 18/20, Brno. Zástupci atelieru mají s pracemi obdobného
druhu bohaté zkušenosti (zhotovovali shodné projekty např. pro
Nový Lískovec či Komín). V případě Řečkovic bude panelové sídliště
zahrnovat oblast Horáckého náměstí (včetně nákupního střediska
Vysočina), dále panelové domy na ulici Novoměstské, Kunštátské,
Boskovické, Letovické i při ulici Měřičkově a Žitné.
Projekt regenerace nemůže být zpracován bez úzké spolupráce
s obyvateli sídliště. Jejím výrazem se stane především anketa, která
se objeví v domovních schránkách o letošním červnu. Po jejím
vyhodnocení dojde na veřejné představení navrhovaných úprav.
Na základě vznesených připomínek pak vznikne konečná podoba
projektu, jež bude po schválení Zastupitelstvem města Brna zaslána
Ministerstvu pro místní rozvoj spolu s žádostí o poskytnutí dotace.
Podstatnou součást celého projektu bude tvořit soupis dílčích kroků,
vedoucích ke zlidštění sídlištního prostředí a vymezení etap jejich
postupného uvádění v život.
Dlužno podotknout , že učiněné kroky ještě neposkytují naprostou
jistotu, že městská část kýženou dotaci (jejíž výše může činit až
70 % nákladů na úpravy sídliště) obdrží. V každém případě se však
jedná o nezbytný předpoklad možného budoucího úspěchu.
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Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá
Hora vyhlásila záměr pronájmu formou nabídkového řízení na
pronájem nemovitého majetku - nebytových prostor v 2. NP
objektu č. p. 1499 na ulici Kolaříkova 3, k. ú. Řečkovice.
Předmětný objekt v areálu obchodu a služeb Vysočina je zděná
stavba s nosnou konstrukcí z železobetonového montovaného
skeletu, umožňujícího značnou variabilitu vnitřní dispozice.
V 1. čtvrtletí t. r. byly nově provedeny společné prostory tvořené
spojovací chodbou, novým sociálním zařízením a kuchyňským
koutem. Realizované úpravy umožňují samostatný pronájem
čtyř sektorů A, B, C, D. Dokončení jednotlivých sektorů
(mnohdy včetně oddělení příčkami) si provede nájemce na vlastní
náklady. Užívání jednotlivých sektorů je variabilní, podle zájmu
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je možné jednomu nájemci pronajmout různé kombinace
sektorů dle výhodnosti předložených nabídek.
Velikost jednotlivých sektorů je uvedena v následující tabulce:
Sektor Účel místnosti

Plocha

Celkem plocha

prodejní plochy
117,87 m2
117,87 m2
2
prodejní plocha
36,59 m
sklad
12,69 m2
průchod
7,61 m2
56,89 m2
2
B2
sklad
39,14 m
39,14 m2
C
prodejní plocha
16,47 m2
sklad
11,36 m2
27,83 m2
D
nájemní prostor vhodný např. pro kanceláře 94,60 m2
94,60 m2
A
B1

DEN DĚTÍ
U příležitosti dne dětí uspořádá Úřad městské části Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora pro holky a kluky hned dvě akce. Pro ty menší to bude
kulturněji laděný počin RADNICE DĚTEM, na všechny děti o pár
dnů později čeká již tradiční sportovně společenský DĚTSKÝ DEN ZA
RADNICÍ, pořádaný ve spolupráci se Sokolem Řečkovice. Přesnější
informace se dozvíte z následujících pozvánek.
O. P
P..

RADNICE DĚTEM
tř
edu 25. května 2005 od 1166 hodin
bude patřit ve sstř
tředu
hodin. Ve velké
alackého náměs
tí 1111 děti čeká
zasedací místnosti ÚMČ na P
Palackého
náměstí
oučci a Princezna Růž
enk
pásmo scének z představení Br
Broučci
Růženk
enkaa
v podání herců loutkového divadla Radost Sandry a Pavla
Riedlových a Evy Jurůjové. Za klavírní podpory Dady
Klementové si s dětmi zazpí
zazpívvají Petr Čagánek a Petra Beoková,
o hudebních nás
tr
ojích po
vypr
áví Jiří Mottl. Vs
tup je vvolný
olný
tro
povypr
vypráví
Vstup
olný..
nástr

DĚT
SKÝ DEN ZA RADNICÍ
DĚTSKÝ
pořádaný ve spolupráci se Sokolem Řečkovice se uskuteční
v pondělí 30. května 2005 od 1166 hodin. Soutěže budou
adě MŠ Kár
ník
ova, pro starší
probíhat pro menší děti v zahr
zahradě
Kárník
níko
iš
ti v areálu bývalého pivovaru za rradnicí
adnicí
děti na sousedním hř
hřiš
išti
(Palackého náměstí 9 a 11). V 1177 a 1188 hodin se v hlubokých
hlubokých,
širokých a tajemných pivovarských sklepech odehraje úchvatná
týř
podívaná v podání skupiny historického šermu YMCA Baš
Baštýř
týřii.
epč
ení př
křepč
epčení
přii muzice
muzice. Kdo
Nakonec bude opékání buřtíků a kř
nepřijde, o mnoho přijde!

Předložené nabídky budou hodnoceny z hlediska nabízené ceny
pronájmu, vhodnosti záměru provozování a případných referenci
o již realizovaných záměrech. Nabídkové řízení končí
31. 5. 2005, podrobné podmínky nabídkového řízení jsou
uvedeny na úřední desce ÚMČ na Palackého nám. 11, na výkladci
objektu s nabízenými prostory a na www.reckovice.cz . Zájemcům
doporučujeme seznámení s podmínkami nabídkového řízení,
protože neúplné nabídky budou z dalšího výběru vyřazeny,
důležitá je rovněž prohlídka nabízených prostor. Další informace,
poskytnutí půdorysného plánku nabízených prostor a prohlídka
nebytových prostor - u vedoucího Odboru správy majetku ÚMČ
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Libora Stloukala,
tel. 541 421 743.
O. P
P..
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Informace pro rodiče, děti a ostatní zájemce o změnách
v místě působení a činnosti Domu dětí a mládeže
v Řečkovicích v nastávajícím školním roce 2005/2006

Milí spoluobčané, chceme vás
tímto pozvat na Skautský den,
který pro vás připravujeme na
sobotu 4. června. Ať už jste
děti nebo rodiče, jste srdečně
zváni!
Bude pro vás připraveno
množství her a soutěží a také
otevřená klubovna, kde si
můžete prohlédnout kroniky,
nástěnky a fotografie z výprav
do přírody, dobrodružných her,
stanových táborů a mnoha
dalších akcí a podniků.
Start soutěží bude umístěn na travnatém hřišti mezi ulicemi
Prumperk, Kubova a Ladova (bývalé hřiště DTJ), kde také
proběhne ve 13 hodin zahájení.
Těšíme se na vás!
Za středisko „Duha“ Řečkovice
Mgr. Václav Šicha (oddíl skautů - kluci od 11 let)
Česlav Ulrich (oddíl vlčat - kluci od 7 let)
MUDr. Pavel Vedra (dívčí oddíl)
Stránky řečkovických chlapeckých oddílů:
www.volny.cz/devadesatka
www.skauti.com

UPO
ZORNĚNÍ CELNÍ SPRÁVY ČR
UPOZ
PR
O OBCHODNÍKY A PR
ODEJCE
PRO
PRODEJCE
LIHO
VIN
LIHOVIN
O PO
VINNÉ INVENT
ARIZA
CI ZÁSOB
POVINNÉ
INVENTARIZA
ARIZACI
Celní správa České republiky ve snaze vyjít vstříc obchodní
a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti spojené
s aplikací zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, resp.
„kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1. července 2005.
Pr
ávnické a fyzické osob
Právnické
osobyy, které do
dovváž
ážeejí, sskladu
kladují
prodáv
odávají
ají
kladu
jí a pr
odáv
lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším (s obsahem
vinnos
ovés
alkoholu 15 % vol. a vyšším), mají po
povinnos
vinnostt pr
pro
éstt ve svých
provozovnách (výrobní podniky, velkoobchody, maloobchody, ale
i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci - restaurace,
er
arizaci
pohostinství, bufety apod.) ke dni 11.. ččer
ervvence 2005 in
invvent
entarizaci
je
jich zásob.
jejich
Výsledky této inventury - inventurní soupis - mají povinnost následně
předat místně příslušnému celnímu úřadu (dle místa, kde byl líh
inventarizován), a to nejpozději do 31. července 2005.
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na jeho kopii,
kterou je osoba - podnikatel povinna uschovat pro případnou
kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře
písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat
prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR
(www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu.
Upozorňujeme dále, že inventarizované zásoby neznačených
(„nekolkovaných“) lihovin lze doprodávat pouze do konce letošního
roku.
Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území České republiky po
1. 7. 2005, již musejí být označeny kontrolní páskou („kolkem“)
umístěnou přes uzávěr lahve.
Celní úřad Brno Kontaktní telefon: 548 139 117

NÁZEV ZAŘÍZENÍ OD 11.. 77.. 2005
6
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO, KOŘÍSK
OVA 116
KOŘÍSKO
Sídlit budeme v následujících 4 objektech:
1)
Kořískova 16, Brno 621 00
Činnost bude obdobná jako ve školním roce 2004/2005.
Zodpovědná pracovnice je paní Marie Kučerová.
Telefon: 549 274 147
2)
Terezy Novákové 62a, pavilon č. 12, Brno 621 00
(objekt se nachází v bývalých kasárnách)
Do tohoto objektu bude přechodně přesunut úsek
estetické výchovy (keramika), posilovna a výpočetní technika.
Zodpovědné pracovnice paní Monika Janečková a paní
Blanka Hrušková.
3)
ZŠ Horácké náměstí č. 13, Brno 621 00
(Vchod z pravé strany od tělocvičny - bude označen)
Při ZŠ Horácké náměstí budou nabídnuty aktivity
s přírodovědným, technickým, dramatickým
a tělovýchovným zaměřením. Sídlit zde bude rovněž
klub maminek na mateřské dovolené Vlaštovičky
a mnoho kroužků určených nejmladším věkovým
kategoriím dětí (hudebně pohybová školička atp.).
Zodpovědné pracovnice Ing. Karla Psotová, paní Eliška
Fleková, slečna Karla Ševelová.
4)
Ivanovice - tělocvična Mácova 3 (Keramák), Brno 621 00
Zde budou probíhat sportovní kroužky (aerobik, cvičení
rodičů s dětmi, kalanetika atp.).
Zodpovědná pracovnice paní Eliška Fleková.
Ředitelství a hospodářský úsek najdete v objektu kasáren.
Telefonický kontakt na pracovníky v jednotlivých objektech
bude zveřejněn do začátku nového školního roku.
S podrobnou nabídkou kroužků budete seznámeni
v následujícím vydání měsíčníku Řeč.
PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE
A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU Z CELÉ ČR

VÍKEND PLNÝ HER, SOUTĚŽÍ A PŘEKVAPENÍ PRO
VŠECHNY. BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
A PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ

27. - 29. KVĚTN
A 2005
KVĚTNA
PARK LUŽÁNKY
VSTUP ZDARMA, NA AKCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT
VOLNOU VSTUPENKU DO SPOLUPRACUJÍCÍCH
MUZEÍ A GALERIÍ, PLANETÁRIA A ZOO MĚSTA
BRNA.
AKCE PROBÍHÁ ZA PODPORY A SPOLUPRÁCE
KRAJSKÉHO ÚŘADU JMK, STATUTÁRNÍHO MĚSTA
BRNA, VZMB, MP BRNO A POLICIE ČR.
LUŽÁNKY - CENTRUM VOLNÉHO ČASU BRNO
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DEN ZEMĚ N
A MŠ TUMAŇANO
VA
NA
TUMAŇANOV
Děti z mateřské školy Tumaňanova 59 oslavily Den země, který
se koná 22. dubna výsadbou stromků a keřů na školní zahradě.
Rodiče dětí zakoupili dřeviny a společně s dětmi je i za pěkného
pátečního odpoledne zasadili. Nejvzrostlejší strom věnovala MŠ
paní Polášková z Útěchova, které tímto ještě jednou děkujeme.
Děti se o své keříky a stromky vzorně starají, a proto bychom
rádi v této tradici pokračovali i v příštích letech.
Děti a zaměs
tnanci MŠ T
umaňano
zaměstnanci
Tumaňano
umaňanovva 59

FL
ORBAL N
A ZŠ NO
VOMĚS
TSKÁ FLORBAL
NA
NOV
OMĚST
BILANCE ÚSPĚCHŮ
Naši žáci sklízejí zasloužené úspěchy v soutěžích florbalové ligy
Jihomoravského kraje, ale i v soutěžích pro brněnské základní školy.
Dlouholetý a poctivý přístup k tréninku i velké nasazení při soutěžích
přináší umístění na předních místech - vždy do první desítky, i při
účasti až 30 družstev. Je to také zásluha trenéra a manažera v jedné
osobě - pana Libora Haluzy.
Získali jsme 1. místo v turnaji základních škol - II. kategorie
a 1. místo v turnaji třídy ELÉV pro nejmladší žáky. Filip Kejík byl
vyhodnocen jako nejlepší brankář Memoriálu F. Krejčíka 2004
v konkurenci 28 školních družstev.
Reprezentovali nás tito žáci: Roman Zítko, Jiří Nestrašil, Filip Gregor,
Filip Kejík, Matěj Kristek, Aleš Pokorný, Alexandr Kytner, Ondřej
Teplý, Lukáš Plavec, Jakub Ondryáš, Adam Buš, David Smíšek,
David Uhříček, Tomáš Kopuletý, Marek Kopuletý, Libor Haluza
ml., Adam Frőde, Kamil Šebela a Martin Šebela.
Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně další
sportovních úspěchů.
Danuše Hadač
Hadačoová

SB
OHEM, JULKU
SBOHEM,

ZÁKLADNÍ ŠK
OLA BRNO,
ŠKOLA
NO
VOMĚS
TSKÁ 221
1
NOV
OMĚST

Jak jste si již mnozí všimli, prodejna Julius Meinl ve středisku
Vysočina na Kolaříkově ulici č. 1 skončila. Úřad městské části
neobdržel žádnou oficiální informaci od vedení prodejny ani od
vlastníka objektu, jímž je firma MANHATTAN Development,
a. s., se sídlem v Praze. Přesto se nám v brněnské pobočce této
firmy podařilo zjistit, že probíhá jednání o pronájmu uvolněných
prostor s firmou Delvita - zřejmě by šlo o přesun prodejny z ulice
Novoměstské. Pokud jednání dopadnou příznivě, samoobsluha na
Kolaříkově by mohla být v provozu možná již v červnu tohoto
roku.
V této souvislosti je vhodné připomenout, že město Brno z celého
areálu Vysočiny vlastní toliko jeden objekt, ve kterém se nacházejí
např. firmy Kocman nábytek, potřeby pro chovatele pana Rohlínka
a nově zde bude prodejna drůbežího masa firmy FOGLKVELB.
Tento objekt je zatížen dlouholetým soudním sporem, který do
loňského roku bránil městské části v jakémkoliv nakládání s tímto
majetkem. Přestože soudní pře ještě zdaleka neskončily, prostory,
ke kterým má město přístup, jsou nyní nabízeny k pronájmu.
Oliver P
os
píšil, mís
tar
os
ta
Pos
ospíšil,
místtos
ostar
taros
osta

KL
UB ZA ŠK
OL
OU
KLUB
ŠKOL
OLOU
NABÍZÍ OD 11.. 9. 2005 POSLEDNÍ V
OLNÁ
VOLNÁ
MÍS
TA
MÍST
1. rročník
očník
- sportovní zaměření
- taneční a pohybové kroužky(děvčata)
- sportovní přípravky - součást všech tříd na I. stupni, připravuje
žáky pro florbalový oddíl BULDOGS BRNO pro oddíl
kopané SK Řečkovice a oddíl české házené
Celoroční příprava v úzké návaznosti na vyučování
3. rročník
očník
- jazykové třídy se zaměřením na Aj a Fj
6. rročník
očník
- jazyková třída - předpokládá se dobrá znalost angličtiny, začíná
se s výukou francouzštiny, vhodné pro budoucí studenty
INFORMACE:

tel. 541 321 508,
www.zsnovomestska.brno.indos.cz

při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12
zve děti od 7 do 14 let i jejich rodiče na svoje klubové akce!
Veškerý program je otevřený pro veřejnost!
stř
eda 11.. ččer
er
vna - LETNÍ POUŤ S T
ÁB
ORÁKEM
tředa
ervna
TÁB
ÁBORÁKEM
Tradiční akce pro celou rodinu, jejíž 15. ročník se koná opět
v Zamilovaném hájku.
Čeká vás jako každoročně spousta her a soutěží, včetně oblíbených
lanových atrakcí!
Za odměnu pak drobné ceny v našem „obchůdku“.
Pro dospělé petanque, příp. další hry.
Zahájení v 17 hodin, hry cca do 19 hodin, od 19 hodin táborák
a špekáčky.
S sebou: 30 Kč hry + táborák (špekáček v ceně), 20 Kč pouze hry
nebo pouze táborák, chcete-li, vemte si něco na sezení a vlastní
hrnek.
Informace: tel. 602 834 675
http://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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OVÁNÍ
PODĚKO

ZVÍŘÁ
TKA T
AKÉ NEK
OUŘÍ
ZVÍŘÁTKA
TAKÉ
NEKOUŘÍ

S koncem školního roku se na prázdniny rozjedou i děti z ÚSP
Kociánka odd. TEREZA, na T. Novákové 62a.
Jménem dětí a pracovníků dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši
vstřícnost a pochopení při setkáních na vycházkách a nákupech.
Mnozí z Vás potěšili naše děti přebytky ze svých zahrad, pěknými
knihami a dárky.
Zejména děkuji firmě ŠPONDR CMS, s.r.o., která finančně přispívá
do Nadačního fondu, který využíváme na nadstandardní akce (výlety,
rehabilitační pobyty u moře, sportovní akce atd.).
Stejně oceňujeme klub SOROPTIMIST INTERNATIONAL
prezentovaný Dr. Ivanou Vítovou a Drahomírou Žákovou, který
kupuje dětem hračky a hry pro volnočasovou aktivitu.
Po celý školní rok pracují bezplatně s našimi dětmi v rámci
canisterapie slečny Ivana Kabátová a Helena Klimusová s fenečkou
Bětkou. Tato činnost velmi příznivě působí na psychiku dětí a učí
je lásce ke zvířatům.
Prázdniny plné sluníčka přejeme také kolektivu pracovnic
a dětem z MŠ Kárníkova, se kterými trávíme sváteční chvíle.
Budoucím prvňáčkům přejeme radostné chvíle ve školních lavicích.
Na závěr mě dovolte poděkovat pracovníkům ÚMČ
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, zejména panu prof. MUDr. Jiřímu
Vaňkovi, CSc., a paní Boženě Trnkové, kteří mají zájem o chod
našeho zařízení a ke každému problému se staví s pochopením.

K ancelář Brno-Zdravé město
Magistrátu města Brna pořádá ve
spolupráci se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou Brno-město u příležitosti
Světového dne bez tabáku 6. ročník
zábavné akce Zvířátka také nekouří.
V neděli 22. května 2005 od 11 do 16
hodin se můžete v areálu Zoologické
zahrady Brno těšit na pestrý program:
divadelní představení Studia Lídy
Trnkové, koncert skupiny Maranta,
taneční vystoupení, sportovní exhibici i vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže. Přijďte si také vyzkoušet recesistické soutěže o ceny, např.
hod cigaretou do popelnice nebo zdolání překážkové dráhy se zátěží
obří cigarety. Dospělí si mohou nechat zkontrolovat krevní tlak,
puls a tělesný tuk a zájemcům odborníci rovněž poradí jak přestat
kouřit. Pro děti do 15 let bude po celý den vstup do areálu ZOO
zdarma.
Více informací na www.zdravemesto.brno.cz
Kancelář Br
no-Zdr
tr
átu měs
ta Br
na
Brno-Zdr
no-Zdraavé měs
městto Magis
Magistr
trátu
města
Brna

JUBILANTI

Krásnou dovolenou a po prázdninách na shledanou.
Ludmila Pluhař
ík
Pluhařík
íkoová
vedoucí odd. TEREZA

V DUBNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Marie SEHNALOVÁ
Marie ZÍDKOVÁ
Jaroslav MIKEŠ
Marie VÁŇOVÁ
Miloslav KOS
Marie ŠEVČÍKOVÁ
Eugen MORBACHER
Františka KECLÍKOVÁ
Marie JANKOVÁ
Milada HAVELKOVÁ
Vladimír ŠVANDA
Jiřina JELÍNKOVÁ
Lubomír HÁJEK
Zdenka GOLIÁŠOVÁ
Milada DRBOHLAVOVÁ
Jiřina VLČKOVÁ
Jiří NAKLÁDAL
Milada KOŠÁBKOVÁ

VÝZV
A PR
O ŠK
OLÁKY
VÝZVA
PRO
ŠKOLÁKY
Stejně jako v minulých letech připravila i letos Městská policie
Brno pro žáky druhého stupně základních škol branný závod
„Železný Empík“. Proběhne 9. června na stejném místě jako vloni
- v Mariánském údolí v Líšni. První soutěžící vyrazí na trať úderem
půl deváté ráno. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových
kategorií (6. a 7. třída, 8. a 9. třída).
A co je podmínkou pro účast v soutěži, pro jejíž vítěze jsou
připraveny hodnotné ceny? Sestavit tříčlenné smíšené družstvo
(podmínkou je alespoň jedna dívka v družstvu) a pak už jen co
nejlépe uspět ve vědomostních i obratnostních disciplínách
připravených strážníky Městské policie Brno, Sborem dobrovolných
hasičů Vranov u Brna, vojáky z Univerzity obrany a zdravotníky
Dětské nemocnice.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete do 3. 6. přihlášku do soutěže
na adresu: Městská policie Brno, Odbor prevence, Štefánikova 43,
615 00 Brno, nebo pošlete e-mail na adresu: odb.prevence@mpbrno.cz.
Na Vaše otázky odpovíme na telefonu 548 210 035.
Mgr
do
Mgr.. Lenk
Lenkaa Šmer
Šmerdo
dovvá
no
preevence MP Br
Brno
Odbor pr

95 let
93 let
93 let
93 let
92 let
92 let
92 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

KUL
TURA
KULTURA
RETR
OSPEK
TIVNÍ VÝS
TAVA OBRAZŮ VLAS
TIMILA SSTRAŠILA
TRAŠILA
RETROSPEK
OSPEKTIVNÍ
VÝST
VLASTIMILA
Letošní květnová výstava děl z ateliéru mistra Strašila je ohlédnutím za posledních 10 let jeho tvorby. Strašilovy krajiny představují dnes již
jakýsi "zlatý standard", a to nejen z pohledu jeho vlastní tvorby, ale i současné moravské krajinomalby. Realistické, lyricky až romanticky
laděné pohledy na krajinu zvláště jižní Moravy se zapsaly do podvědomí snad každého milovníka figurativní malby. Vlastimil Strašil
proslul zejména svým charakteristickým a snad i nenapodobitelným, dokonalým zobrazením vodních ploch a toků uprostřed volné
přírody. Na květnové výstavě však vedle tohoto žánru budou zastoupena hojněji než v předchozích létech květinová zátiší, čerpající svojí
kompozicí, barevností i profesionální precizností z klasických pozdně barokních obrazů.
Výstavu Vlastimila Strašila nazvanou Putování moravskou krajinou zahájí členové kulturní komise spolu s příznivci a hosty v pátek
13. května v 18. hodin, výstava potrvá do neděle 22. května a bude otevřena v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech dopoledne
od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Na prodejní výstavu mimořádně krásných obrazů zve všechny své příznivce Komise kultury
a informací.
I.K.
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ONCER
T
KONCER
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První jarní výstava v naší galerii probíhala ve znamení duchovních
a náboženských témat
v podání malíře a počítačového grafika Václava Macha-Koláčného.
Autor, narozený v Brně, žije a tvoří ve Žďáru nad Sázavou. Věnuje
se malbě, kresbě, počítačové grafice, od osmdesátých let také
fotografii. Vystavuje v kulturních a náboženských centrech na
Moravě, v Čechách, ale také v zahraničí /Anglie, Francie, USA/.
Příjmení Koláčný připojuje na památku svého dědečka, který pro
něj v dětství hodně znamenal.
Biblická, antická a jiná duchovní témata, představující věčný souboj
dobra a zla, k nám promlouvají zejména nyní v povelikonočním
období o cosi naléhavěji než kdykoli jindy. V období, které pohané
vítali jako počátek jara a slibný návrat k úrodné půdě, kdy Židé
slavili Pesach jako památku na vysvobození z egyptského zajetí
a přechod Rudým mořem, připojili se křesťané oslavou vzkříšení
Krista, které náleží k centrálním bodům jejich víry. Toto období
ovšem nekončí na Velikonoční pondělí, ale pokračuje dalších padesát
dní až do svátků „Seslání Ducha svatého“. Sváteční atmosféra, která
převládá v křesťanských rodinách a společenstvích, tak díky autorovi
na malý okamžik zavládla i v naší galerii.
Ústředním motivem výstavy se totiž stal cyklus „VIA CRUCIS aneb
čtrnáct a jedno zastavení na křížové cestě.“ Ačkoli se nám tak
oblíbený námět může zdát již vyčerpaný, přece tato jednotlivá
zastavení skrývají v sobě o cosi více, než můžeme běžně spatřit
v řadě křesťanských chrámů. Obrazy, které svými štíhlými,
ušlechtilými liniemi připomínají staré gotické mistry, obohacené
o prvky symbolismu, umožňují dostat se na kloub samé podstatě,
neobírají diváka o rozměr tajemství a poskytují možnost hlubšího
duchovního prožitku.
Ježíš není v autorově podání tak vzdálený a nedosažitelný svojí
výjimečností, ale stává se v našich očích docela prostou lidskou
bytostí, nesoucí svůj kříž až do hořkého konce.
Pojetí Václava Macha-Koláčného není ani v nejmenším ustrnulé či
dogmatické, je naopak objevné a vrací nás v myšlenkách k dnes již
velmi vzdálenému poselství prvotních křesťanů. Snad nejvýstižnější
věta, která mimoděk přichází na mysl nevěřícímu při pohledu na
postavu shrbenou pod tíhou kříže, je věta židovského učence Šaloma
ben Chorina: „Ježíšova víra nás spojuje, víra v Ježíše nás rozděluje.“
Velikonoční poselství Václava Macha-Koláčného tak směřuje nejen
ke křesťanům, ale i k lidem odlišné víry či k nevěřícím.

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou
agenturou COMMUNIO PRO ARTE pokračuje v cyklu
HUDBA a ŘEČ a zve na téměř letní koncert, který se uskuteční
dne 13. 6. 2005 (pondělí) v 18 hodin na Radnici MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora.
Účink
uje
Účinku
ve slo
složžení:
zazní sskladb
kladb
kladbyy :
besedu
jící hos
té:
besedující
hosté:

SMYČCOVÉ TRIO GIDEON
Pavel Wallinger - housle
Karel Plocek - viola
Jan Škrdlík - violoncello
J. Haydna
L. van Beethovena
F. Schuberta
Bohuš Zoubek
ředitel Státní filharmonie Brno
Pavel Kyncl - ředitel Konzervatoře Brno

Pořad tradičně moderuje Jiří Mottl
JUDr
elo
JUDr.. Jana Ot
Oteevř
vřelo
elovvá

ZÁKLADNÍ UMĚLE
CKÁ ŠK
OLA
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
VÍTĚZSLA
VY KAPRÁL
OVÉ, BRNO,
VÍTĚZSLAVY
KAPRÁLO
PALA
CKÉHO TŘ. 70
ALACKÉHO
pořádá v rámci Brněnského kulturního léta
VE
ČER MLADÝCH T
ANE
ČNÍKŮ
VEČER
TANE
ANEČNÍKŮ
Pondělí 6. června 2005 v 18 hodin na nádvoří Staré radnice
OU HUDB
OU
POD
VE
ČER SE SST
TAR
VEČER
AROU
HUDBOU
PODVE
Středa 8. června 2005 v 18 hodin ve Freskovém sále Staré
radnice

I. K
ubo
Kubo
ubovvá

INZER
CE
INZERCE
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.
RÁMOVÁNÍ - PASPARTY - REPRODUKCE: Metodějova 9a,
Kr. Pole, tel: 541 211 165.
POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ či evidenci včetně daňového
přiznání. Účetní s praxí. Tel: 603 903 029.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
KOUPÍM BYT 3+1 nebo větší v Řečkovicích (Žitná, Novoměstská)
nebo Medlánkách i horší stav. Nejsem realitka. Volejte kdykoliv
tel. 605 828 567 nebo djjm@post.cz.
RK-NPU - Palackého 44 hledá a nabízí k prodeji a pronájmu byty,
RD, chaty. Tel.: 541 246 667, 777 269 987.
KOUPÍM RD S PŘEDZAHRÁDKOU, ZAHR. A GARÁŽÍ. Klidná
ulice, slunce, dobrý stav. Cena do cca 3 mil. Kč. Možná výměna za
byt 2+1. Bez RK. Tel.: 603 738 417

OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
PRODÁM řadovou garáž při ulici Jandáskova. T. 541228398
STAVEBNÍCI POZOR! Zajišťujeme v Brně práci UNC 1h 300,- Kč,
odvoz suti, zeminy - 1.100,- Kč, odvoz písku Bratčice - 1.200,- Kč,
Černovice - 1.300,- Kč. Cena včetně DPH. Okraj Brna + 100,- Kč.
Mimo Brno: dohoda. Tel. 603 832 744, vše kontejner 5t.
www.DOMACIKUTIL.wz.cz Pokud si nevíte rady s údržbou
a drobnými opravami v bytě nebo domku, jsme tu pro vás.
Volejte: 731 576 296.
PRONAJMU RD 3+1 v Řečkovicích. Tel. 549271510 večer.
PRONAJMU garáž - Řečkovice, ul. Úprkova - celoročně, voda,
elektřina. Tel.: 549 27 48 84, mobil: 732 982 670.
SPOLEČNOST MORAVIA PROPAG hledá pomocníka na drobné
údržbářské a zahradnické práce. Rozsah cca 1-2 dny/týden, dle tel.
domluvy. Dlouhodobá spolupráce. Vhodné pro zdatného, technicky
a manuálně zručného důchodce. Tel: 541 421 855.
DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi
(1-9 let). Vysočina, pestrý program. Tel: 541634309, www.drak.cz
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Před dovolenou zákl.opálení, indiv. přístup rozpisů opal. časů
VÝKLAD Z KARET na tel.obj., AÖK, nástřel náušnic, So 8-12 h.
Po až Pá 15-19 h. Cena od 8, 9 a 10 Kč/min. Mobil: 603 424 401
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Vážený pane Pospíšile!
Ve zpravodaji ŘEČ jsem četl Váš úvodník k 60 letům míru. Úvodník se mi líbí a zanechává ve mně kus lidského dojmu. Je mi 72
let. Protektorát jsem prožil v Nových Černovicích, příchod ruských vojsk v pískovém lomu ve Starých Černovicích.
Musím se vám svěřit s dvěma výčitkami svědomí, které mne od středního věku pronásledují dodnes. Den před příchodem Rudé
armády, kdy naše okolí se jaksi vyprázdnilo od německých vojenských útvarů a stalo se tak trochu zemí nikoho, narazili jsme
s tatínkem na německou přední hlídku s puškou a pancéřovou pěstí - byl to asi 15-16letý chlapec, o pár roků starší než já, s přílbou,
zmačkaná uniforma na něm visela jako na strašákovi. Najednou to nebyl sebevědomý wehrmacht, na jaké jsme byli zvyklí. Z očí mu
zíral strach, závist, že já tak spokojeně a svobodně kráčím se svým otcem, snad i touha a naděje, že ho oslovíme, nebo nějak
politujeme nebo pomůžeme. Pro nás to byl ale v zásadě německý voják s puškou, možná spratek z Hitlerjugend, kteří nás kdysi
beztrestně tloukli a vyhrožovali vystěhováním na Sibiř, představitel nenáviděné německé moci. Prošli jsme bez soucitu. Po létech
pak se ten obraz začal vracet a já si začal vyčítat, proč jsem mu nepomohl, vždyť byl tak mlád. Proč jsem mu nedonesl pár civilních
svršků s návodem: Uteč domů! Začal jsem tu událost posuzovat jinýma očima, jinými znalostmi.
První rojnice rudoarmějců procházely u nás 25. 4. 1945 v 5 hodin ráno. A hned se stala nepříjemná událost - pan učitel vítal
a u kapsičky kalhot mu visel zlatý řetízek. Přitočil se takový nevzhledný poďobaný kozáček a visící řetízek mu i s hodinkami utrhl.
Dlouho před frontou nás poučovali bývalí vojáci z I. světové války, podle svých zkušeností, jaké nešvary provázejí bojové armády.
Takže každý moudrý včas ukryl děvčata i zlaté předměty, dokonce už i před slídivými zraky německých vojáků, kterým jsme vůbec
nevěřili. To vše však nevadilo, aby přicházející rudoarmějci nebyli jásavě vítání, doslova se slzami v očích a pocitem nesmírného
vděku. Lidé je obdarovávali květinami, vínem i posledním jídlem. Před mýma očima skonal po půlhodině zraněný voják. Byl to
starší vozka z trénu. Německý granát uhodil do vozu. Koně mrtví, kočí od pasu dolů rozdrcený. Další padlé z přestřelky odvážel
vůz tažený koňmi. Bohužel po létech jsem si uvědomil: my Češi, i se mnou, i s mým tatínkem, s ostatními muži, s ostatními občany
jsme byli zalezlí v bezpečí krytů a čekali, jak boj dopadne. I když ta německá moc byla naším nepřítelem - týrali nás celých šest let.
Nic jsme nepodnikli, nechali věc vyřídit někým jiným, nechali někoho jiného krvácet a umírat - abychom jim za pár dalších desítek
let bourali památníky a náhrobky a měli pro ně jenom ignoranci nebo špinavá slova. To je ta moje druhá výčitka svědomí. Jako by
se dnes nechtělo vědět, jak tomu doopravdy bylo. V neděli 24. 4. 2005 jsem na Moravském náměstí navštívil tzv. Oslavu osvobození
- ani jednou jsem neslyšel, kdo nás osvobodil. Vůči padlým ruským vojákům roku 1945 stále cítím dluh.
Za Váš úvodník Vám ještě jednou srdečně děkuji.
Pavel Jir
ásek
Jirásek
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