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První vykročení k využití sýpky ve Vavřineckém areálu je za námi. Po letech přešlapování na místě korunuje onu masivní stavbu nová
střecha. Tak je tomu ovšem pouze při pohledu zvenčí. Investice za cca 3,7 mil. Kč znamenala daleko větší zásah do stavby, než by se na
první pohled zdálo. Celý objekt byl zajištěn po stránce statické, mimo jiné byly vytvořeny dva ztužující železobetonové věnce, rekonstruována
byla dřevěná nosná vestavba včetně dubových sloupů, chybějící sloupy byly doplněny, došlo k sanaci historického krovu, nově byl
proveden celý střešní plášť s pálenou taškou bobrovkou. Stará opadaná omítka stěny štítové a čelní stěny směrem k parketu byla otlučena
a nahrazena hrubým cementovým nástřikem, nevzhledný ocelový přístřešek nad vstupem do sklepa byl demontován a nahrazen dřevěným
zastřešením. Všechny dřevěné části, původní i nové, byly napuštěny přípravkem proti dřevokazným houbám a hmyzu.
Vypuštěním stropní konstrukce mezi 1. a 2. nadzemním podlažím vznikl v přízemí sýpky sálový prostor, dělený v podélné ose řadou
dubových sloupů podporujících konstrukci krovu. Ze statických důvodů bylo nutné zanechat v příčném směru u každého sloupu
v úrovni původního stropu dvojici trámů. Nově vzniklý prostor je široký cca 10 m, dlouhý cca 30 m, se světlou výškou 5,7 m - vyjma
zmíněné části s vazníky ve výšce 2,9 m. V zadní části prostoru je připravena v místě bývalé stropní konstrukce galerie (balkon). V prostoru
krovu jsou zachována původní dvě podlaží.
Snahou městské části je stavbu sýpky - sladovny, o níž pocházejí
první písemné zmínky již z první poloviny 17. století, rekonstruovat
v budovu tvořící zázemí dnešního společensko - kulturního areálu.
V postupných krocích by měl v sýpce vzniknout společenský sál
s přístavbou sociálního zařízení v místě varny, zbourané v 70. letech
minulého století, vyloučeno není ani vytvoření klubovny a výstavní

galerie v podkrovní části. Vzhledem k tomu, že finančních prostředků
z jiných zdrojů se nám příliš nedostává, bude záměr zřejmě realizován
postupně dle finančních možností městské části. Prvním krokem
byla právě rekonstrukce střechy a statické zajištění budovy, tedy
práce, jež nebylo možné vzhledem k velmi špatnému technickému
stavu objektu a zatékání do něj dále odkládat.
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25. schůz
onala 119.
9. 5. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - duben
2004,
- souhlasila se zvýšením kapacity MŠ Tumaňanova 59 z 23 na 25
dětí,
- projednala bytové záležitosti,
- souhlasila s navrženou opravou mostu, vedoucího z ulice
Novoměstské nad Hradeckou radiálou do Podhájí, doporučila
ponechat na mostě pouze jeden jízdní pruh a přednost v jízdě
upravit dopravním značením, zbývající část by měla být výškově
oddělena a vymezena pouze pro pěší,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila jako zhotovitele, který provede celkovou opravu svislých
rozvodů teplé i studené vody v MŠ Kárníkova 4, firmu AQUAgas,
s. r. o., Berkova 92, Brno,
- schválila smlouvu o dílo s firmou Silniční stavby, a. s., Jahodová
60, Brno, tato firma provede plánované opravy komunikací především opravy chodníků na Horáckém nám.,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..

Jelikož se i po půlroce od otevření sběrného střediska odpadů
(SSO) v náhradní lokalitě nadále objevují dotazy občanů na jeho
umístění, uvádíme znovu základní údaje o něm. Příjezd k SSO je
zajištěn po ulici Novoměstské. Pojedete-li ve směru do centra, před
křižovatkou s rychlostní komunikací (ul. Hradeckou) odbočíte
doprava k autocentru, poté zabočíte doleva a podél garáží dojedete
po panelové komunikaci ke středisku. Od pondělka do soboty
SSO odebírá odpad od 8:00 do 17:00 s přestávkou od 12:00 do
13:00. V neděli je otevřeno od 9:00 do 15:00 také s polední
přestávkou, ve svátky bývá dvůr uzavřen.
Jan Klement OŽP

16.25
16.50
17.15
17.40
18.05
18.30

-

16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45

Boženy Antonínové - u bývalé samoobsluhy
Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
roh ulice Cupákovy a Jandáskovy
Palackého nám. (u prodejny textilu)
Kárníkova (u kontejnerů)
Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku
„Výroba klíčů“)
18.55 - 19.10 Žilkova - parkoviště u velkoskladu MANEO
19.20 - 19.35 křižovatky ulic Renčovy a Vitáskovy
19.45 - 20.00 Žitná (parkoviště za Trendem)
Upozorňujeme občany, že oproti dříve zveřejněným údajům došlo
v harmonogramu ke změnám. Do harmonogramu byla nově
zařazena zastávka Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku
„Výroba klíčů“) a u zastávek následujících dochází v důsledku toho
k časovému posunu.
Žádáme dále občany, aby neodkládali odpady na stanovištích bez
přítomnosti a svolení odborné obsluhy svozového vozidla. V případě,
že vozidlo nedorazí včas, prosíme o setrvání na stanovišti a vyčkání
jeho příjezdu. Časová prodleva může nastat z důvodů havárie či
velkého zatížení na některé z předcházejících zastávek.
Sbírají se následující odpady:
Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé
štětce - vývojky, ustalovače, barviva, bělidla - oleje a maziva akumulátorové baterie a suché články - ředidla, rozpouštědla, kyseliny,
louhy - obaly se zbytky nebezpečných látek - léky - zářivky a úsporné
žárovky - postřiky - tužidla - teploměry - kosmetika (odlakovače,
přelivy, laky atd.) - tonery - brzdové destičky a spojkové kotouče obaly od sprejů.
Tato služba je zdarma pro občany, nikoliv však pro podnikatele
produkující firemní odpad!
Kontakt: ECOTECHNIEK CZ, s.r.o.
tel.: 544 42 50 11, 544 42 50 33, e-mail: mala@sitamoravia.cz
J.Klement, OŽP
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Žádáme Vás proto o sdělení, zda uvedené pozemky užíváte
a máte zájem užívat je i v případě, že stávající stav bude upraven
řádnou nájemní smlouvou, a tím i zpoplatněn běžným nájmem.
V případě zájmu Vás žádáme, abyste tuto skutečnost oznámili
v termínu do 30. 6. 2004 Úřadu městské části Brno - Řečkovice
a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno.
Oznámení podávejte prosím pouze písemně.
Děkujeme.
Ing. R. FFor
or
nůs
O
ornůs
nůskková, vedoucí B
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VOLNÝCH
Úřad městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora nabízí
k pronájmu obecní pozemek p. č. 3941 v k. ú. Řečkovice o celkové
výměře 1408 m2 za účelem zřízení zahrádky. Pozemek je oplocený,
je na něm umístěna chata a nachází se za řečkovickými kasárnami.
Pozemek je delší dobu nevyužíván a není zde připojení vody.
Pronájem pouze části výměry pozemku je možný.
Současně se uvolnily 2 zahrádky po dlužnících v lokalitě staré cihelny
za objektem Billy (vstup je z ulice Podpěrovy i z rohu ulic Dudíkova
a Sibiřská). Informovat se můžete na ÚMČ - odbor správy majetku
(dveře č. 106 pí Vrbková, tel. 541 421 722).
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Ve dnech 15. července, 14. září a 9. listopadu roku 2004 proběhne
mobilní sběr na následujících zastávkách a v uvedených časech:

byt
ových domů Sibiřs
ká 60, 62 a 6644
yto
Sibiřská
Vážení nájemníci,
obracíme se na Vás ve věci užívání pozemků za domy Sibiřská
60, 62 a 64. Části těchto pozemků jsou patrně některými
obyvateli domů užívány jako zahrádky, přestože tento faktický
stav není upraven platnou nájemní smlouvou.

Soukr
omá základní umělecká šškkola
Soukromá
UNIVERSUM, s.r
.o.
s.r.o.
62
no, K
oř
ens
kého 23a,
6211 00 Br
Brno,
Koř
ořens
enského
zahájila zápis do
- výukové hry na hudební nástroje - klavír, kytara, flétna,
housle, klávesy, po dohodě i jiné dechové nástroje a zpěv
- přípravné hudební výchovy
- pohybové výchovy pro děti školního i předškolního
věku
- baletní přípravky
- kurzu Lidové tance a gymnastika pro školní děti
Veš
mace a př
ihláš
ky
eškker
eréé infor
informace
přihláš
ihlášky
ky::
- v kanceláři školy
- tel. fax. 541225173, universum@volny.cz
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1.
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území v okr
er
ezy N
ovák
ové 2
erezy
No
áko
okrssku č. 303 je místnost pro hlasování Gym. T
Ter
ČR se uskuteční
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
dne 11. 6. 200
20044 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Bohatcova
Díly
20044 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
a dne 12. 6. 200
Jelení
K Západi
2.
Místem konání voleb
Prašná
Prumperk
Terezy Novákové
Žilkova
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 292 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
v okr
er
ezy N
ovák
ové 2
okrssku č. 30
3044 je místnost pro hlasování Gym. T
Ter
erezy
No
áko
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116 do konce sudá Banskobystrická 123 do
Azurová
Duhová
konce lichá
Fialová
Kubova
Dlouhé hony
Dudíkova
Lacinova
Ladova
Kořískova
Kuřimská 2-42 sudá
v okr
alackého nám.
okrssku č. 305 je místnost pro hlasování ÚMČ P
Palackého
nám.111
Kuřimská 21
Palackého tř. 172 do konce sudá pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Podhájí
Skutilova
Malíkova
Marie Hübnerové
Vránova 1-43 lichá
Vránova 2-46 sudá
Ovčírna
Palackého nám.
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 293 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
Uprkova
Vážného
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Veselka
Banskobystrická 68-112 sudá
Banskobystrická 77-121 lichá v okr
okrssku č. 306 je místnost pro hlasování VOŠ a SOŠIKS, Hapalo
Hapalovva 6
Filkukova sudá
Ječná 1-17 lichá
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Měřičkova 1-31 lichá
Měřičkova 2-18 sudá
bratří Křičků
Generála Kadlece
Nové nám.
Sibiřská 60-64 sudá
Kárníkova
Úlehle
Sibiřská 67-103 lichá
Vránova 45-113 lichá
v okr
okrssku č. 30
3077 je místnost pro hlasování VOŠ a SOŠIKS, Hapalo
Hapalovva 6
Vránova 48-100 sudá
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 29
2944 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
Cupákova
Dolnice
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Gromešova
Hapalova
Novoměstská 1-21 lichá
Žitná 15-23 lichá
Jandáskova 1-27 lichá
Jandáskova 2-22 sudá
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 295 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
Jehnická
Karásek 1
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Královka sudá
Kronova 2a-30 sudá
Boskovická 3-17 lichá
Žitná 1-13 lichá
Kronova 17-47 lichá
Loučky
Žitná 8-44 sudá
Luh
Maříkova
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 296 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
náměstí Vojt. Matyášové lichá
Sněžná 5-6
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Vlasty Pittnerové lichá
Železničářská
Boskovická 2-16 sudá
Letovická 1-15 lichá
v okr
umaňano
okrssk u č. 308 je místnost pro hlasování MŠ, T
Tumaňano
umaňanovva 59
Letovická 2-22 sudá
Měřičkova 44-54 sudá
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v okr
ovoměs
ts
ká 2211
okrssk u č. 29
2977 je místnost pro hlasování ZŠ N
No
oměsts
tská
Boženy Antonínové
Brigádnická
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Jandáskova 22a-52 sudá
Jandáskova 45-67 lichá
Kunštátská 1-31 lichá
Kunštátská 2-4 sudá
Pod hájkem
Pod zahradami
Novoměstská 23-63 lichá
Skoumalova
Skrejš
v okr
ácké nám.
okrssk u č. 298 je místnost pro hlasování ZŠ Hor
Horácké
nám.113
Tumaňanova 1-59 lichá
Tumaňanova 2-74 sudá
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
U Vránova mlýna
Úhledná
Horácké nám. 2-9
KÚ Mokrá Hora
KÚ Řečkovice
v okr
ácké nám.
okrssk u č. 299 je místnost pro hlasování ZŠ Hor
Horácké
nám.113
3.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté,
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
Banskobystrická 1-75 lichá
Banskobystrická 2-66 sudá
republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
Böhmova
Filkukova lichá
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo
Horácké nám. 10-11
Horácké nám. 13
cestovním průkazem).
Kolaříkova
Kořenského
4.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby
Měřičkova 28-42 sudá
Měřičkova 33-91 lichá
do Evropského parlamentu OVK hlasování neumožní,
Vránova 104-166 sudá
Vránova 115-191 lichá
pokud nevolí na voličský průkaz.
v okr
ácké nám.
okrssk u č. 300 je místnost pro hlasování ZŠ Hor
Horácké
nám.113
5.
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
svou totožnost a občanství jiného členského státu
Ječná 2-42 sudá
Ječná 21-39 lichá
a skutečnost, že je veden v evidenci obyvatel dle zvláštního
Koláčkova
Medlánecká lichá
právního předpisu.
Olšanského
Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá
v okr
er
ezy N
ovák
ové 2
okrssku č. 30
3011 je místnost pro hlasování Gym. T
Ter
erezy
No
áko
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
MUDr
um gyn. péč
MUDr.. P
Peetr Zlámal, Centr
Centrum
péčee
Dillingerova
Družstevní
Gromešova 36, Brno - Řečkovice, tel. 541225296
Medlánecká 4-26 sudá
Renčova 1-15 lichá
7. - 9.7
9. - 23.7
.0
9.7.. a 119.
23.7.0
.044 dovolená, zastupuje
Vitáskova
Nachová
sanatorium Helios, Štefánikova 12, Brno.
Žlutá
14.7
.0
4.7.0
.044 ve 14:00 hod. přednáška o dárcovství
v okr
er
ezy N
ovák
ové 2
okrssku č. 302 je místnost pro hlasování Gym. T
Ter
erezy
No
áko
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
pupečník
ové kr
pupečníko
krvve - nejnovější informace.
Kremličkova 2-10 sudá
Renčova 2-36 sudá
Trvá možnost registrace - všechny pojišťovny.
Renčova 17-23 lichá
Škrétova 2-12 sudá
Placená inz
er
ce
inzer
erce
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V. VA
VŘINCE
VAVŘINCE
V těchto týdnech vzniká v jedné stodole
v Řečkovicích socha, která bude umístěna
na náměstí vedle kostela. Jedná se o sochu
patrona našeho kostela - sv. Vavřince.
Autorem je brněnský malíř René Vlasák,
který ji právě „tesá“ z pískovce, z něhož
bude zhotoven také podstavec. Protože
dílo je sponzorováno z příspěvků
řečkovických rodin či firem, budou jejich
jména umístěna právě na tomto podstavci.
Předpokládaný termín slavnostního
„vykročení“ sochy je červenec/srpen 2004.

Řečk
ovická 1133 hledá no
tár
ky na
Řečko
novvé sstár
tárky
Vavř
inecké hody 200
vřinecké
20044
Řečkovická 13 mezi sebe zve nové mladé
lidi ve věku 13 až 25 let se zájmem
o kulturu a tanec. Pomoc je vítána i od
ostatních věkových kategorií. Zájemci se
mohou přijít podívat na pravidelné nácviky
každou neděli od 18:30 do 19:00 hod. do
Sokolovny na Vážného 19 či se ozvat
Liboru Fuchsovi na mobil 777 883 071.

MODRÁ LINKA K V
OLBÁM DO EP
VOLBÁM

Na telefonním čísle 810 800 000 je zřízena informační modrá linka k červnovým volbám
do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České
republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8:00 do 20:00 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána
na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny prodloužit.
Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání.
Dr
nd K
unzmann
Dr.. Ber
Bernd
Kunzmann
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Škola základ života - be-fe-le-me…, hy-chy-ky-ry…, tak nějak si každý
z nás školu pamatuje. Ve škole se ale dají zažít i jiné věci.
Na prvním stupni naší školy se jaro přihlásilo sportovním turnajem
Šikula-Cup v přeskakování švihadla a velkolepým závodem
v přetahování lanem. Všechny třídy vybíraly pečlivě nejlepší sportovce
ze svých tříd a zodpovědně sestavovaly svá družstva. Kdo nesoutěžil,
usilovně povzbuzoval, až se tělocvična třásla. Vítězové byli po zásluze
odměněni vítězným pokřikem svých spolužáků a učitelů.
Také přípravy na Velikonoce proběhly v radostném a slavnostním
duchu. Kromě soutěže o nejhezčí kraslici se každá třída pokusila
o co nejefektnější originální
velikonoční dekorace. Velikonoční
výstava byla určitě pro každého
inspirací a pěkným estetickým
zážitkem.
Další zajímavou akci uspořádaly
děti páté třídy. Vyzvaly totiž všechny
žáky z naší školy, aby ušili panenku
do soutěže MISS panenka, která
vyvrcholí v polovině května. Do
soutěže se s radostí a elánem pustila
spousta dětí, mnohdy za pomoci
a podpory šikovných maminek a babiček, kterým tímto velmi
děkujeme. Nejhezčí panenky budou zaslány organizaci UNICEF na
podporu rozvoje očkovacího programu v rozvojových zemích. Už
teď je jasné, že vybrat nejhezčí panenku, bude nelehký úkol.
Vztah k přírodě, některým jejím zvláštnostem a vnímání přírody si
děti vyzkoušely na různých stanovištích při řešení rozličných úkolů
na hřišti pracoviště Úprkova, které se svou paní učitelkou připravily
pro kamarády děti z tamní páté třídy ke Dni Země. Řešení úkolů
bylo určitě zábavné, radostné a zajímavé a všichni si jistě přišli na své.
Nepochybně netradiční byl pro děti 30. duben, kdy si na vlastní
kůži vyzkoušely, jak se učí na akademii čarodějnických umění. Téměř
všichni žáci i učitelé se přestrojili za nadpřirozené, čarodějnické
bytosti a pomocí dostupných a známých kouzel z matematiky,
českého jazyka, vlastivědy, přírodovědy a podobně se snažili řešit
různé zapeklité úkoly ve čtyřech kolejích jako je Nebelvír, Mrzimor,
Zmijozel a Havranspár. Také ve Famfrpál-Aréně měly děti co dělat,
aby zvládly zkoušky čarodějnické obratnosti, které pro ně připravily
kouzelnice-studentky z Pedagogické fakulty MU. No, posuďte sami
- let na koštěti, ovládání kouzelnické koule, cesta překážkovou dráhou
se zavázanýma očima a další. Nejsou to úkoly pro opravdické
čarodějnické učně s kouzelnickými schopnostmi?

Všechny děti se zhostily připravených úkolů
svědomitě a zodpovědně a jejich píle
a šikovnost byla sladce
odměněna.
Do konce školního
roku už mnoho času
nezbývá, ale věříme, že
se ještě mnoho zajímavých akcí podaří
uskutečnit ke spokojenosti dětí i učitelů. Držte nám palce.
Kolektiv ZŠ Br
no, Hor
ácké náměs
tí
Brno,
Horácké
náměstí

JUBILANTI
V KVĚTNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Marie HALÁMOVÁ
Bohumír FIALA
Vilemína KOMÁRKOVÁ
Marie SUCHÁ
Františka MOTALOVÁ
Marie SLIMÁČKOVÁ
Růžena PROHÁZKOVÁ
Anna FIALOVÁ
Vilém VÁŇA
Ludmila OPLATKOVÁ
Marie ŠVANDOVÁ
Anna ŠVANDOVÁ
František HEMALA
Božena CITTELOVÁ
Marie LUKÁŠKOVÁ
Zora HUDCOVÁ
Žofie SEDLÁČKOVÁ
Ladislav VESELÝ
Zdeněk VEČEŘA
Jindřich SEDLÁČEK
Marie BUDIŠOVÁ

95 let
94 let
94 let
93 let
93 let
93 let
93 let
92 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.
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Základní umělecká šškkola
VÍTĚZSLA
VY KAPRÁLOV É
AV
Br
no, P
alackého tř
ída 70
Brno,
Palackého
třída

NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 NÁSLEDUJÍCÍ KROUŽKY:

Př
ouš
ky
Přiijímací zk
zkouš
oušky

VÝTVARNÉ:
keramika pro všechny věkové skupiny
(předškoláci až dospělí)
točení na kruhu
výtvarné kroužky pro rodiče s dětmi,
předškoláky a pro další věkové kategorie
Krušpánek - výtvarka v duchu našich tradic
JAZYKOVÉ:
angličtina pro všechny věkové skupiny
němčina pro všechny stupně pokročilosti
ruština pro začátečníky
příprava na cambridské zkoušky
z angličtiny
PŘÍRODOVĚDNÉ:
mineralogie pro děti od 2. třídy
rybářský (od 10 let)
SPORTOVNÍ
kalanetika pro ženy
posilování pro ženy s hlídáním dětí
posilovna pro dospělé (3 x týdně)
TECHNICKÉ:
počítačové kroužky
elektronický kroužek
modelářský pro začátečníky (od 8 let)
OSTATNÍ:
grafologie pro mládež a dospělé
mandaly pro mládež a dospělé
hudebně-pohybová školička pro předškoláky
dramatický kroužek pro 1. a 2. stupeň ZŠ
klub maminek na mateřské dovolené
„Vlaštovičky“
Pobočka na Kořískové (tel.: 549 274 147)
nabízí:
keramické kroužky pro všechny věkové
skupiny

výtvarné kroužky pro všechny věkové
skupiny
flétnu pro začátečníky i pokročilé
výuku hry na klarinet a saxofon
vaření pro chlapce a dívky
turistický kroužek Zálesák
Ucelená nabídka veškerých kroužků
včetně cen bude k dispozici v Domě dětí
na Ječné 26 a na Kořískové od 10. června.
Do kroužků se lze přihlašovat od 25. srpna
2004. Kroužky zahájí činnost po svém
početním naplnění.
Dům dětí a mláde
no, Ječná 26
mládežže, Br
Brno,
Tel.: 55441 225 23
2344
Nabízí, zv
e, infor
mu
je
zve,
informu
muje

Obory hudební a lit
liter
erár
árně
dramatický
er
ár
ně dr
amatický
budova Palackého 70
Obory taneční a výtv
výtvar
arný
ar
ný
budova Palackého 146
a nově
přijímací zkoušky do oddělení
Př
edš
ípr
tr
ojo
Předš
edškkolní př
přípr
ípraavné nás
nástr
tro
jovvé výuky
pro děti pětileté a mladší s výukou
v úterý a čtvrtek dopoledne
/3 hodiny týdně/
Pondělí 114.
4. ččer
er
vna 200
5:00 - 118:00
8:00 hod.
ervna
20044 115:00

Zveme všechny příznivce Domečku na
Zahradní slavnost 11. 6. 2004 pořádanou
na zahradě DDM Ječná. Začátek v 16:00
hodin.
Přijďte zhodnotit celoroční činnost
svých dětí, zahrát si různé hry a dobře
se pobavit. Určitě si odnesete hezkou
cenu a plno pěkných zážitků.
Těší se na Vás pracovníci DDM Ječná
a Kořískova

NADĚJE,
Domov pro přechodné pobyty
seniorů s denním stacionářem
Brno - Řečkovice, Hapalova 20,
tel. 549 273 746
nabízí seniorům možnost stravování
výběr ze tří jídel, cena 36,- Kč

Nedo
žité živ
otní jubileum paní
edožité
živo
učit
elky
učitelky
Dne 19. 5. 2004 by se dožila 55 let paní
Zdeňka Padrnosová, občanka Řečkovic.
Školním rokem 2002 - 2003 dovršila
třicet let poctivé a obětavé pedagogické
práce v životní prospěch dvou generací
řečkovických dětí. Zemřela 24. 8. 2003.

KUL
TURA
KULTURA
TICHÁ ŘE
Č SSTR
TR
OMŮ
ŘEČ
TROMŮ
Co paměť lidská sahá, jsou tu s námi. Svým majestátním vzhledem vytvářejí dominanty krajiny, ve společenstvích pak parky, háje
a lesy. Hovořím o stromech. Staré přírodní národy jim vzdávaly hold rovný zbožňování. Snad největší úcty si stromy vydobyly u starých
Baltů, kde ještě v 16. století přežívaly kulty posvátných stromů a kde dodnes jsou stromy chovány v úctě mimořádné.
K námětům osamělých, mimořádně vzrostlých ušlechtilých starých stromů se vrací současný brněnský malíř Mgr. Richard Tribula.
Ideově se snad nechal inspirovat pověstnými obrazy malířů - krajinářů od manýrismu až po romantismus 19. století. Tribulovy obrazy však
postrádají onu škrobenou vyumělkovanost a z dnešního pohledu až kýčovitou komposici, vlastní jeho dávným předchůdcům.
Ústředním motivem Tribulových obrazů jsou stromy, monumentální solitérní stromy jako dílo přírody i člověka, stromy jako
organické součásti žijící krajiny. Přenést půvab zhlédnutého na plátno či desku vyžaduje kromě výtečné řemeslné techniky i mimořádný
cit pro zákonitosti živé přírody. A ten Richardu Tribulovi, jako profesionálovi - absolventovi studia výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
MU je dán mírou vrchovatou.
Dřevo, jako tkáň, ze které je tělo stromu tvořeno, je z pohledu biologa již mrtvý materiál. Ožívá však znovu, přijde-li do rukou
odborníka - sochaře nebo řezbáře. Pak promluví podruhé, jasnou a kultivovanou řečí uměleckého díla.
Z dílny doubravnického výtvarníka Valtra Baxy, který se uměleckým zpracováním dřeva amatérsky zabývá již řadu let, vycházejí
skvostné rozměrné reliéfní plastiky, které snesou srovnání s díly věhlasných mistrů dláta a paličky. Valtr Baxa čerpá většinu svých námětů
z bohaté historie svého kraje, stejně jako z půvabné přírody i vlastní obrazotvornosti. Kdo zavítá do příjemné historické restaurace na
doubravnickém náměstí, jistě zůstane v obdivu stát nad Baxovými díly, zdobícími interiéry této provozovny.
V červnu budeme mít možnost zhlédnout reprezentativní výběr z děl obou jmenovaných výtvarníků v naší Galerii na radnici. Pro
Valtra Baxu to bude premiéra a věřme, že se stane úspěšným startem na umělecké dráze tohoto člověka mimořádně nadaného i skromného.
Výstava Tichá řeč stromů bude zahájena v pátek 18. června v 18 hodin a potrvá do neděle 27. června, otevřena bude jako obvykle,
tedy v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech pak od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Na výstavu zvou pořadatelé, komise kultury a informací.
I. K.
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Chodit si dnes jen tak po světě a mačkat spoušť fotoaparátu umí každý. V době digitálních aparátů je to o to jednodušší, že výsledek
svého snažení vidíte okamžitě a nemusíte se s obavami třást, kolik zase vyhodíte za nezdařené obrázky.
a,
Chodit si jen tak po světě, mačkat spoušť a nestydět se přitom za výsledky, to už chce kumšt a fištrón. Doc. Ing. Milosla
Miloslavv Filk
Filka,
CSc.
ich Samson jsou fotografové-nadšenci obdaření obojím. Oba moc dobře ví, jak na to, a o svoje
CSc., a jeho přítel a kolega Ing. Oldř
Oldřich
úspěchy se rádi s vámi podělí.
Miloslav Filka je vysokoškolským pedagogem VUT v Brně a uznávaným odborníkem v oblasti přenosu dat optickými vlákny. Je
autorem a spoluautorem více jak tří set vědeckých a odborných publikací. Ve volném čase, pokud vůbec nějaký má, se věnuje především
fotografii. Navštívil na soukromých a služebních cestách a pobytech Egypt, Kubu, Mexiko, Kanadu, Brazílii a mnoho dalších zemí světa.
Z těchto cest si přivezl řadu nádherných fotografií, které stojí za vidění.
Elektrotechnice jako své profesi se věnuje i druhý z vystavujících fotografů Ing. Oldřich Samson, člen managementu Českého
Telecomu a.s. na Moravě. Fotografii se věnuje od svých 17 let, kdy se stal členem Svazu českých fotografů. Jednostranná, převažující
technická profese vedla Oldřicha Samsona ke kompenzaci rozvoje své osobnosti v oblasti umělecké fotografie. Rodák ze slováckého
Podluží se rád vrací do rodného kraje, kde rovněž čerpá náměty pro některé ze svých fotografií.
Na 50 klipových rámů s díly obou fotografů-výtvarníků bude zdobit chodby přízemí naší radnice od 28. května, aby přinesly radost
jak odborníkům, tak náhodným návštěvníkům našeho úřadu.
I. K.

ŘE
ČK
OVICKÉ SSTÍNY
TÍNY
ŘEČK
ČKO
Činnos
u Kr
ole na kkat
at
as
tr
álním úz
emí MČ Řečk
ovice a Mokr
Činnostt MP
MP-- rree vír
víru
Kr.. P
Pole
atas
astr
trálním
území
Řečko
Mokráá Hor
Horaa
Dne 27. 4. 2004 v 14:14 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Úhledná, kde mělo dojít k pokousání občana psem. Hlídka se na
místo dostavila v 14:23 hodin a zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě se zdržovala žena, kterou dle jejího oznámení při
venčení jejího psa napadl jiný pes, zřejmě německý ovčák, který na ni zaútočil, když procházela kolem domu s otevřenou bránou. Hlídka
proto kontaktovala majitele psa a vyzvala ho, aby předložil očkovací průkaz psa tak, aby mohlo být zjištěno, zda je pes přeočkován proti
vzteklině. Majitel sice očkovací průkaz psa hlídce předložil, ale protože byl průkaz ve špatném stavu a nešlo z něj vyčíst, zda byl pes
přeočkován, byl majitel vyzván, aby se i se psem dostavil k veterinárnímu vyšetření a záznam od lékaře aby předal poškozené paní. Hlídka
dále zjistila, že se jedná o notoricky známého chovatele psa, který má neustálé potíže s volným pohybem svého psa, a proto neřešila věc
na místě a předala celou záležitost k dořešení ke správnímu orgánu ÚMČ. Pokuta za opakované porušování vyhlášky o chovu zvířat ve
městě Brně bude zřejmě nemalá a majitel si napříště jistě rozmyslí, jakým způsobem zabezpečí svého psa nebo zda nemá s chovem
skončit.
Dne 29. 4. 2004 v 23:39 hodin byla hlídka strážníků vyslána na ul. Vážného do restaurace Vysočina, kde se má nacházet agresivní
podnapilá osoba. Hlídka na místě v 23:43 hodin zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě a ve vstupních dveřích restaurace uviděla muže,
ležícího v prostoru vchodu. Muž nebyl schopen chůze, špatně artikuloval a dech mu silně páchl alkoholem. Když ho hlídka vyzvala, aby
opustil místo a nenarušoval tak klidný chod restaurace, zablábolil něco ve smyslu, že jemu se tam líbí a že nikam nepůjde. Protože
s mužem nebyla žádná řeč a alkoholové opojení zabraňovalo tomu, aby se s ním hlídka rozumně domluvila, byla na místo přivolána sanita
PZS, která za asistence hlídky převezla podnapilého muže k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice. O hospitalizaci uvedeného
muže v tomto zařízení rozhodl lékař, jenž jeho stav označil jako opilost druhého až třetího stupně, tzn. silná podnapilost, ohrožující
zdraví, pokud není pod lékařským dohledem.
Petr K
uba
Kuba

INZER
CE
INZERCE
MALÍŘ pokojů, tel. : 5 49 27 27 38, 604/
51 87 76.

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

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

HLEDÁM menší byt DB, OV do 900 tis.
Kč. 777 018 393.

FY. AUREUS NABÍZÍ PŮJČKY, ÚVĚRY,
HYPOTÉKY Dvořákova 14, Brno,
Tel: 542211499, mob. 776052531

Kdo připraví na př. zkoušky mat., fyz. na
rok 2005. Tel: 541 22 78 35 večer.

DĚTSKÝ TÁBOR U TELČE, 3390,- Kč/14
dní, web: tabory.unas.cz, tel. 603 338 620,
547 224 160.
MALÍŘSKÉ PRÁCE - LEVNĚ.
Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské,
dámské, v Kr. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130m
od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu
č. 42, 41) ceny: střih + fouk. 180,- Kč, trvalá,
melír, barvení 370,- Kč vše včetně mytí, střih,
foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.

DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.

KOUPÍM BYT v OV, Řečk. Medlánky
Tel.: 606 48 48 15
ÚPRAVNA PSŮ, stříhání, koupání,
trimování, M. Petrlíková, Božetěchova 83,
Brno-Kr. Pole, tel.: 541214902, 608857160.
NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ.
Kuchyňské studio, Blansko, Rožmitálova 30
(za křižovatkou - směr ČD). PO-PÁ 9-17,
tel. 602 560 661. www.nabytek-havlik.cz.
PRONAJMU GARÁŽ v Řečkovicích
u hřbitova.
Tel. 541 22 87 82, mobil 776 027 378.

PROVÁDÍME ÚKLID kancelářských
a bytových prostor. Tel.: 549 271 620, mobil:
723 259 855.
VYMĚNÍM 1+1 státní byt přízemí na
Grmelove za podobný. K dispozici malá
zahr. Možnost odkupu. Tel. 608808797.
AUTOŠKOLA SLON Vás kvalitně připraví
k získání řidičského oprávnění pro sk.B již
od 5300 Kč. Učebna v hale nádraží ČD BrnoKr.Pole. Po-Pá 14:30-17:30. Tel: 776 552 836
PRODÁM BYT 3+1 v Kuřimi, 77 m2,
balkon, šatna, cena 950.000 Kč, volný.
Tel.: 604/582 327.
KOUPÍM jakýkoliv osobní automobil.
Tel.: 603/421 736.
PRODÁM garáž v Řečkovicích.
Tel. 547221642,736437814.
3+1 S GARÁŽÍ V DOMĚ prodám, ul.
Bratří Křičků, Řečkovice, cihlový, družstevní,
2.patro. Tel. 603 814 867.
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