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Primátor města Brna PhDr. Richard Svoboda  před časem přislíbil, že postupně navštíví jednotlivé městské části, na něž je Brno rozděleno.
Nutno říci, že svůj závazek poctivě plní. Dne 8. 6. 2005 tak přišly na řadu i Řečkovice s Mokrou Horou. Přibližně hodinu strávil
v rozhovoru se členy zdejší rady, vyšetřiv pár chvil i k nahlédnutí do místního
podzemí (tedy bývalých pivovarských sklepů). Řeč se samozřejmě točila především
kolem investičních záměrů naší městské části, jejichž uskutečnění vyžaduje velkou
pomoc samotného města.
Od hodiny 17. vyplnila primátorův program na dalších 90 minut beseda s občany.
Nejvyšší představitel města trpělivě odpovídal na řadu dotazů a připomínek. Velká
část debaty se kupříkladu týkala práce městské policie, došlo i na přístup brněnského
vedení k zahrádkářským osadám. Hovořilo se o omezování provozní doby heren
a obdobných zařízení, rušících svou činností okolí, na přetřes se dostala i recyklace
stavební suti firmou STAPO, fungující nedaleko od ulice Novoměstské. Zapomenuta
nebyla ani známá brněnská témata, k nimž se řadí tzv. rekonstrukce zdejšího
železničního uzlu či výstavba rychlostní komunikace R43.
Primátorovy reakce na položené otázky vycházely z věcné a logické argumentace,
kterou prostupovalo jedno základní sdělení. Je totiž nesporné, že na tomto světě
nic není zadarmo. Rozhodneme-li se tedy pro určitou věc,  musíme zapomenout
na jiné, neboť zdroje, jež máme k dispozici, mají své hranice, zatímco potřeby
mohou růst bez omezení.
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Nové a přísnější předpisy, vycházející z legislativy Evropské unie, svými požadavky značně prodražují rekonstrukce dětských hřišť. Přesto
byla, byť s ročním zpožděním, završena kompletní rekonstrukce prvního dětského hřiště na Kárníkově ulici. Donedávna se dařilo na

hřištích pouze tu a tam provést nějakou
opravu či výměnu nevyhovujícího herního
prvku za nový. V loňském roce se naše síly
upřely k obměně herních prvků
v mateřských školách, nyní by se mělo
dostat i na hřiště veřejná.
Nově přijatá koncepce údržby a rekons-
trukce dětských hřišť počítá s postupnou
obnovou těch nejpoužívanějších.
K financování těchto projektů hodláme
v příštím roce žádat i o dotace z programu
na podporu regenerace panelových sídlišť,
spravovaného Ministerstvem pro místní
rozvoj, nutné podklady jsou momentálně
zpracovávány.
Náklady na projektovou dokumentaci,
odstranění původního hřiště, provedení
nového pískoviště, dodání herních prvků,
vytvoření dopadových ploch a na instalaci
laveček a oplocení se vyšplhaly u poměrně
malého hřiště „Kárníkova“ na závratných
500.000,- Kč.
I když jedna vlaštovka jaro nedělá, věřím,
že se v nejbližších letech podaří výrazněji
změnit tvář našich dětských hřišť.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 42. SCHŮZE RMČA Z 42. SCHŮZE RMČA Z 42. SCHŮZE RMČA Z 42. SCHŮZE RMČA Z 42. SCHŮZE RMČ
42. schůz42. schůz42. schůz42. schůz42. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 18. 4. Rada:8. 4. Rada:8. 4. Rada:8. 4. Rada:8. 4. Rada:

- vzala na vědomí, že novým členem zastupitelstva městské části
se po člence ODS pí Janě Müllerové stal náhradník
z kandidátní listiny ODS Prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek,
CSc.,

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden -
duben 2005,

- schválila harmonogram přípravy rozpočtu městské části na
rok 2005,

- schválila nájemní smlouvu s panem Františkem Kocmanem
na pronájem areálu bývalého pivovaru k pořádání Večera Franty
Kocourka,

- schválila následující dotace neziskovým organizacím:
Knihovna J. Mahena 7 000 Kč
Klub českých turistů - Moravská Slávia Řečkovice 5 000 Kč
Dům dětí a mládeže, Ječná 26 8 000 Kč
Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 5 000 Kč
PS Vlast 5 000 Kč
SK Řečkovice 10 000 Kč
Orel Řečkovice 15 000 Kč
TJ Sokol Řečkovice 20 000 Kč
(5 000 Kč z této částky je určeno pro dětský taneční soubor)
Ekocentrum Brno 3 000 Kč
Junák Řečkovice 9 000 Kč
Náboženská obec církve československé husitské 5 000 Kč
Nadační fond středních škol pro tělesně postiženou mládež,
Kociánka 2 5 000 Kč
Hortus, sdružení zahrádkářů 3 000 Kč

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje

nemovitostí,
- požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění

zpomalovacích prahů v ulici K Západi, nesouhlasila
s umístěním zpomalovacích prahů v ulici Prumperk,

- nesouhlasila s umístěním restauračních zahrádek před
provozovnou Prima Vera v ulici Böhmově a u provozovny
Appetit u Gurmána v ulici Pod zahradami,

- schválila aktualizované znění koncepce údržby a rozvoje
dětských hřišť a pískovišť,

- schválila uspořádání Dětského dne za radnicí dne 30. 5. 2005,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
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V polovině měsíce června naleznou obyvatelé panelového sídliště,
vymezeného Horáckým nám. a ulicemi Novoměstskou, Kunštátskou,
Boskovickou, Letovickou, Měřičkovou a Žitnou, ve svých schránkách
lístek s otázkami, tvořícími anketu nezbytnou ke zpracování projektu
regenerace tohoto sídliště.  Obsáhlejší informace o zmíněném záměru
již byla otištěna v předchozím čísle zpravodaje. Anketní otázky
budou k dispozici též na internetových stránkách městské části.
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Na věci příjemné si člověk snadno zvyká, hůře pak snáší jejich
nedostatek, praví stará známá zkušenost. K pocitu spokojenosti
a pohodlí již dávno lidem nepostačuje pouze plápolající oheň,
jak tomu bývalo po dlouhá tisíciletí uplynulých epoch.
Obklopujeme se praktickými objevy lidského důmyslu,
využívajíce s radostí jejich služeb. Tyto vynálezy však pohříchu
nefungují samy od sebe, nýbrž vyžadují přísun energie - často
elektrické. Je-li její dodávka zastavena, nastávají krušné chvíle,
zejména dostaví-li se ona událost nečekaně.
Zmíněný neblahý jev může být způsoben závadami v soustavě,
jež přivádí elektřinu do domácích zásuvek, nebo nutností provést
údržbu rozvodného zařízení. Na takovou situaci se snaží
pamatovat zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon). Tento právní předpis
ukládá provozovateli distribuční soustavy povinnost oznámit
započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny
způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.
Obsah sousloví „způsob v místě obvyklý“ však už není vysvětlen.
Provozovatel distribuční soustavy společnost E.ON chápe vše
tak, že postačí zaslat oznámení o vypnutí proudu příslušné
městské části, a ta se již svými silami a na své náklady postará
o vyrozumění jednotlivých odběratelů - firem i občanů. Nelze
se pak ubránit pocitu, že E.ON si značně usnadňuje situaci,
přenášeje břímě svých povinností na jiné.
Nedosti však na tom. Pracovníci dotyčné firmy, mající na starosti
kontakt se zákazníky, pravidelně svalují vinu za utajení informací
o přerušení dodávky elektřiny na městskou část. Přitom žádný
právní předpis neukládá obcím povinost taková sdělení šířit.
Městská část bude zveřejňovat oznámení o výluce v dodávkách
elektrické energie na úřední desce v budově zdejší radnice a též
na internetových stránkách (samozřejmě bude-li sama o výluce
zpravena, což kupříkladu nenastalo při vypnutí proudu v Mokré
Hoře dne 11. 5. 2005). Dopis s tímto sdělením byl již společnosti
E.ON odeslán. Jakékoliv další požadavky na poskytování
informací o omezení či přerušení dodávek elektřiny a též
případné stížnosti je třeba řešit se správcem distribuční sítě -
akciovou společností E.ON, která je navíc přímým smluvním
partnerem všech odběratelů proudu.
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Nejen chvíle radostné doprovázejí pozemské bytí. Bohužel
vyskytují se i okamžiky, jichž bychom se raději nedočkali.
Právě takovou událost oznamovala zpráva, že na počátku
letošního května zemřela členka zastupitelstva naší městské
části paní Jana Müllerová. Do zastupitelstva nastoupila
v listopadu roku 2002, osud jí však nedopřál ukončit celé
čtyřleté volební období.
Paní Janě Müllerové za práci v zastupitelstvu i ve finančním
výboru, které se plně věnovala, bezesporu náleží poděkování.
Je nepochybné, že díky této své obětavosti trvale zůstane
v paměti těch, kteří ji znali.
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VEVEVEVEVEČER FRANTČER FRANTČER FRANTČER FRANTČER FRANTY KOCY KOCY KOCY KOCY KOCOURKAOURKAOURKAOURKAOURKA
Večer Franty Kocourka se stal událostí, jíž jsou Řečkovice již po
několik let vyhlášené. Nikdy nechyběl značný zájem diváků, kteří
zde mohli spatřit známé zpěváky, vypravěče či jiné baviče, aniž by
za nimi museli vážit dalekou cestu.
Ovšem vedle osobností české populární kultury doprovázely
jednotlivé ročníky „Večera“ také nejrůznější zkazky, předávané od
úst k ústům a vydávané za neomylnou pravdu. Ani letošní rok
v tomto směru k výjimkám rozhodně nepatří. Dozajista se tedy jeví
užitečným uvést všelijaké „informace“ na míru pravou.
Především platí, že dne 18. 5. 2005 schválila rada městské části
smlouvu s pořadatelem vzpomínkového večera p. Františkem
Kocmanem, díky níž se letos i v roce příštím bude moci celé zábavné
dění opět odehrát (samotnému schválení samozřejmě předcházela
příprava zmíněného dokumentu, jíž se p. Kocman účastnil).
Za částku 15 000 Kč je v příslušném roce na nezbytně nutnou
dobu pronajat p. Kocmanovi areál bývalého pivovaru, ve kterém
i nadále má vše probíhat. Vedle nájemného uhradí pořadatel
i předepsané místní poplatky (např. ze vstupného) a spotřebovanou
elektřinu a vodu. Městská část na sebe přebírá povinnost připravit
areál tak, aby byl ke konání akce způsobilý - zejména se jedná
o jeho úklid, údržbu zeleně či o opravy a nátěry stolů a lavic.
Smlouva současně obsahuje důležité ustanovení, dle nějž může
„Večer“ začít nejdříve o 13. hodině jednoho dne a veškerá hudební
či jiná produkce musí umlknout do 1. hodiny ranní dne druhého.
Toto opatření reaguje na praxi z dob minulých, kdy se veselí
z důvodů organizačních nebo nepřízně počasí neúměrně
protahovalo a  místo zpěvu ptáků vítala ráno velmi hlasitá hudba,
rušící široké okolí.
V letech dřívějších využíval p. Kocman areál pivovaru k pořádání své
akce bezplatně na základě smlouvy o spolupráci s městskou částí.
Proto také břemeno příparavy amfiteátru spočívalo na jeho bedrech.
Odtud možná pramení pověsti o mecenáši městské části, neboť stejný
mobiliář jako při „Večeru“ posloužil i o měsíc později na hodech.
Pozorný posluchač nemohl přeslechnout ani zprávy, pravící, že
další „Večer“ už nebude, protože „úřad si to nepřeje“. Na zvěsti
tohoto druhu dalo se narazit i v době, kdy probíhala jednání
s p. Kocmanem o jednotlivých ustanoveních nedávno přijaté
smlouvy. Pokud by ovšem zástupci městské části rázně odmítali
pořádání dalších Večerů Franty Kocourka, stěží by vedli jakékoliv
rozhovory o podobě dotyčného dokumentu.
Inspirační zdroje podobných sdělení mohou být různorodé. Nelze
v této souvislosti nevzpomenout na občasné úvahy pořadatele celé
akce nad jejím dalším osudem, vyúsťující v otázku, zda bude ještě
někdy následovat pokračování. Věřme, že alespoň pro tuto chvíli je
situace vyjasněna a některé rojící se dohady a pochybnosti rozptýleny.
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Ve dnech, které uplynuly od vzniku článku „Večer Franty Kocourka“,
došlo k několika změnám, jež jsou hodny zaznamenání. Především
je nutno uvést, že smlouva v článku zmiňovaná byla oběma stranami
podepsána. Dne 9. 6. 2005 však obdržela městská část sdělení
pořadatelů „Večera“ p. Františka Kocmana a p. Miroslava Donutila,
že od letošní vzpomínkové akce na známého brněnského siláka se
upouští. Toto rozhodnutí je zdůvodněno příliš krátkým časem, jenž
zbývá do tradičního termínu jejího konání, což - dle slov pořadatelů
- neumožňuje uzavřít smlouvy s účinkujícími, neboť ti jsou již vázáni
jinde. S uskutečněním celé akce v příštím roce ale organizátoři
počítají. Ani právě tlumočené sdělení ovšem dozajista nic nemění
na platnosti slov, která tvoří obsah původního článku.

L. FL. FL. FL. FL. F.....

PŘEDÁNÍ ČESPŘEDÁNÍ ČESPŘEDÁNÍ ČESPŘEDÁNÍ ČESPŘEDÁNÍ ČESTNÉ MEDTNÉ MEDTNÉ MEDTNÉ MEDTNÉ MEDAILEAILEAILEAILEAILE
Dne 18. května tohoto roku přetnul běh všedních událostí
v budově zdejší radnice okamžik slavnostní. Členové rady
přerušili své jednání, aby byli přítomni předání bronzové čestné
medaile městské části MUDr. Rudolfu Albrechtovi, občanu
Řečkovic (s jeho životními osudy jste se mohli seznámit
v dubnovém čísle zpravodaje ŘEČ).
MUDr. Albrecht obdržel ono ocenění především jako výraz
poděkování za své zásluhy v boji proti útlaku a nesvobodě,
jichž se naší zemi vrchovatě dostalo v uplynulém století. Bylo
nesmírně zajímavé vyslechnout byť jen hrst vzpomínek
pamětníka na dobu, o jejíž pravé povaze si stěží lze činit iluze.
Zážitky živě podané vždy dokáží zaujmout více než popisná
řeč historických faktů - a vyprávění MUDr. Albrechta tak dospělo
i ke sdělením, při nichž vskutku zamrazilo. V takových chvílích
bylo znát, že ti, kteří se s krutým časem válečným ani s pozdějším
vývojem nesmířili, dávajíce své síly do služeb lidskosti, si naši
vděčnost věru zaslouží.
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OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOUOHLÉDNUTÍ ZA BESEDOUOHLÉDNUTÍ ZA BESEDOUOHLÉDNUTÍ ZA BESEDOUOHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU
S POLICIÍS POLICIÍS POLICIÍS POLICIÍS POLICIÍ

Pod patronací Komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného
pořádku RMČ se na řečkovické radnici konala v úterý 26. 4. 2005
beseda se zástupci Policie ČR a Městské policie Brno. Na dotazy
občanů byli kromě zástupců policií připraveni odpovídat i starosta
městské části PaedDr. Ladislav Filipi, místostarosta Ing. Oliver Pospíšil
a předsedkyně komise Iveta Kubová. Rozpačitý začátek besedy brzy
přešel v místy až temperamentní diskuzi zejména na téma rušení
nočního klidu v okolí nonstop restaurace U žraloka (dříve Šenk
u Lojzka) na Měříčkově ulici. Řešení častého narušování nočního
klidu a vandalismu způsobovaného návštěvníky tohoto zařízení je
problematické, neboť obce ztratily zákonné zmocnění k omezování
provozní doby restauračních zařízení. Nelze tedy, tak jako tomu
bylo dřív, nařídit vyhláškou v problematické lokalitě dřívější konec
provozní doby. Nezbývá tedy, než požadovat změnu legislativy.
Hodně diskutovaným tématem byla i možnost zřízení kamerového
sytému v naší městské části, do značné míry závislá na dobudování
metropolitní datové sítě optických kabelů.
Přestože na mnoho problémů veřejného pořádku není zaručený
a účinný lék, přítomní občané ocenili uspořádání besedy a mnozí
byli mile překvapeni, že se o diskutovaných problémech na radnici
ví. Na podobný diskuzní podvečer se občané mohou těšit opět na
podzim.

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

TRÁPÍ VTRÁPÍ VTRÁPÍ VTRÁPÍ VTRÁPÍ VÁS AKNÉ?ÁS AKNÉ?ÁS AKNÉ?ÁS AKNÉ?ÁS AKNÉ?

KKKKKosmeosmeosmeosmeosmetické čištické čištické čištické čištické čištění pletění pletění pletění pletění pleti s AÖK K. HADKAti s AÖK K. HADKAti s AÖK K. HADKAti s AÖK K. HADKAti s AÖK K. HADKA
mobil: 603/42mobil: 603/42mobil: 603/42mobil: 603/42mobil: 603/424 404 404 404 404 401 www1 www1 www1 www1 www.sw.sw.sw.sw.sweb.cz/seb.cz/seb.cz/seb.cz/seb.cz/studiomacontudiomacontudiomacontudiomacontudiomacon

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÝ DEN NSKÝ DEN NSKÝ DEN NSKÝ DEN NSKÝ DEN NA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICIA RADNICI
I ZA RADNICÍI ZA RADNICÍI ZA RADNICÍI ZA RADNICÍI ZA RADNICÍ

Letos se na svůj svátek měly děti dobře. Pro ty spíše ze škol
mateřských předvedli přímo na radnici muzikanti, zpěváci
a loutkoherci z divadla Radost poutavé pásmo písniček
a pohádek. Zasedací síň byla plná dětí, maminek a kočárků tak,
že se nedalo ani hnout. Pomyslní rodičové tohoto vydařeného
pořadu - paní doktorka Fajkusová a Mgr. Mottl - mohli být
spokojeni. Jistě už přemýšlí, co připravit na rok příští.
Již tradiční soutěže se konaly v areálu za radnicí i v zahradě
mateřské školy na Kárníkově ulici. Za organizační zajištění soutěží
patří poděkování velkému počtu organizačních činovníků
sokolské jednoty, a to jak z řad Věrné gardy, tak i mladších
cvičitelů. Za tyto všechny jmenovitě patří dík nejpočetnější rodině
Kalovských. Spolupráce TJ Sokol Řečkovice s MČ Brno -
Řečkovice a Mokrá Hora byla korunována zlatým hřebem
programu - vystoupeními skupiny historického šermu Baštýři
ve starých pivovarských sklepech, která se setkala s velkým
zájmem dětí i rodičů. S rytíři z Baštýřů je již dojednáno
vystoupení na příští rok, tentokrát pod širým nebem v kulisách
válečného ležení.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE INFORMUJEORMUJEORMUJEORMUJEORMUJE
O PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAO PŘIPRAVVVVVOOOOOVVVVVANÝCH AKANÝCH AKANÝCH AKANÝCH AKANÝCH AKTIVITTIVITTIVITTIVITTIVITÁCHÁCHÁCHÁCHÁCH

PRPRPRPRPRO ŠKO ŠKO ŠKO ŠKO ŠKOLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROLNÍ ROK 2005/2006:OK 2005/2006:OK 2005/2006:OK 2005/2006:OK 2005/2006:
Činnost „Domečku“ bude probíhat na několika místech
v Řečkovicích a v Ivanovicích v tzv. Keramáku. Pozorně si pročtěte
naši nabídku, vyberte si a přijďte se koncem srpna přihlásit do
některého z kroužků a kurzů.

ZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ HorZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 13, Br3, Br3, Br3, Br3, Brno, 62no, 62no, 62no, 62no, 621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brno. Vno. Vno. Vno. Vno. Vchod z prchod z prchod z prchod z prchod z praaaaavvvvvééééé
ssssstrtrtrtrtrananananany od tělocvičny od tělocvičny od tělocvičny od tělocvičny od tělocvičnyyyyy.....

Mineralogický  kroužek pro začátečníky (od 8 let), Mineralogický
pro pokročilé, Rybářský (od 10 let), Výtvarka pro předškoláky
(4-6 let), Výtvarka pro 1.stupeň ZŠ, Krušpánek - výtvarný se
zaměřením na naše tradice, Dramatický pro děti od 10 let,
Dramatický pro děti do 10 let, Elektronicko-fyzikální (od 10 let),
Modelářský (od 10 let), Angličtina, Španělština, Hudebně-pohybová
školička (děti od 2 let s rodiči), Hudebně-pohybová školička (děti
z MŠ), Kalanetika, Břišní tance, Cvičení pro děti s vadným držením
těla, Aerobik pro děti + tanečky, Beránci (kroužek pro batolata) -
hudební a pohybový vývoj, Klub maminek na MD „Vlaštovičky“,
Kurz pro maminky s kojenci (cvičení, výživa, relexace)

KKKKKasárasárasárasárasárna, Tna, Tna, Tna, Tna, Terererererezy Nezy Nezy Nezy Nezy Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé 62aé 62aé 62aé 62aé 62a

Keramika pro děti z MŠ 500,-
Keramika pro předškoláčky (4-6 let) 600,-
Kopretinky - výtvarka (4-8 let) 600,-
Keramika + výtvarka 800,-
Tvořínek pro dospělé (keramika, výtvarné činnosti) 1 200,-
Tlapičky-výtvarné techniky (7-14 let) 800,-
Keramika pro dospělé 1 200,-
Keramika pro školáky (8-13 let) 800,-
Pomněnky- klub pro maminky s dětmi na MD 200,-
Švadlenky- základy šití, ruční práce (8-13 let) 600,-
Keramika pro rodiče s dětmi 1 000,-
Posilovna pro maminky s hlídáním dětí (úterý dopoledne)
Klub zdraví - posilovna pro ženy a dívky, 1 x týdně dopoledne

IvIvIvIvIvanoanoanoanoanovice - tělocvična Mácovice - tělocvična Mácovice - tělocvična Mácovice - tělocvična Mácovice - tělocvična Mácovvvvva 3a 3a 3a 3a 3

Cvičení rodičů s dětmi, Kalanetika, Aerobik pro děti (6-10 let),
Cvičeníčko pro holčičky (přípravka na moderní gymnastiku
a synchronizované plavání), Aerobik, Aerobik pro pokročilé
(p-Class, Body form, step aerobik…), Sportovní kroužek pro děti

NNNNNabízíme vabízíme vabízíme vabízíme vabízíme volné mísolné mísolné mísolné mísolné místtttto na leo na leo na leo na leo na letním tábořtním tábořtním tábořtním tábořtním táboře:e:e:e:e:
PrPrPrPrPro děti od 7 do 1o děti od 7 do 1o děti od 7 do 1o děti od 7 do 1o děti od 7 do 11 le1 le1 le1 le1 let v tt v tt v tt v tt v tererererermínu 1mínu 1mínu 1mínu 1mínu 15-15-15-15-15-19. 8. Ub9. 8. Ub9. 8. Ub9. 8. Ub9. 8. Ubytytytytytooooovvvvvání v chatkách.ání v chatkách.ání v chatkách.ání v chatkách.ání v chatkách.
ZaměřZaměřZaměřZaměřZaměřeno na výtveno na výtveno na výtveno na výtveno na výtvarararararkkkkku, soutěžu, soutěžu, soutěžu, soutěžu, soutěže, hre, hre, hre, hre, hryyyyy. Cena 1 950,-Kč.. Cena 1 950,-Kč.. Cena 1 950,-Kč.. Cena 1 950,-Kč.. Cena 1 950,-Kč.

DDM KDDM KDDM KDDM KDDM Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 16, pr6, pr6, pr6, pr6, pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště „U dvtě „U dvtě „U dvtě „U dvtě „U dvou tou tou tou tou teeeeet“t“t“t“t“

Keramika pro děti z MŠ (5-7 let) 500,-
Keramika pro děti ze školní družiny (7-9) 500,-
Keramika pro mrňata (4-6) 500,-
Keramika za školou  (7-11) 700,-
Keramika pro všechny (12-15) 700,-
Keramika pro dospělé 1 000,-
Tvořínek pro děti - výtvarné techniky (8-13) 700,-
Tvořínek pro dospělé 1 200,-
Myšky Šmejdilky (výtvarka pro nejmenší) (5-8) 600,-
Čarovná flétnička (5-7) 300,-
Hrátky s flétnou (začátečníci) 600,-
Hrátky s flétnou (pokročilí) 700,-
Berušky - klub pro maminky s dětmi na MD 100,-

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

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777
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RODIČE VYRODIČE VYRODIČE VYRODIČE VYRODIČE VYSSSSSTTTTTAAAAAVILI ŠKVILI ŠKVILI ŠKVILI ŠKVILI ŠKOLÁM VYOLÁM VYOLÁM VYOLÁM VYOLÁM VYSSSSSVĚDČENÍVĚDČENÍVĚDČENÍVĚDČENÍVĚDČENÍ

„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Brno Horno Horno Horno Horno Horácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 1ácké nám. 13“3“3“3“3“

„ZŠ Hor„ZŠ Hor„ZŠ Hor„ZŠ Hor„ZŠ Horácké nám., prácké nám., prácké nám., prácké nám., prácké nám., pracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Utě Utě Utě Utě Uprprprprprkkkkkooooovvvvva 1a“a 1a“a 1a“a 1a“a 1a“

„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Br„ZŠ Brno Nno Nno Nno Nno Nooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 2ká 2ká 2ká 2ká 21“1“1“1“1“
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Na přelomu dubna a května tohoto roku byli rodiče žáků
řečkovických základních škol (ZŠ Horácké náměstí - pracoviště
Horácké nám. a Uprkova, ZŠ Novoměstská) požádáni o vyplnění
dotazníku zpracovaného školskou komisí. Z celkového počtu
1040 anketních lístků se jich vyplněných vrátilo 636. Téměř dvě
třetiny rodičů věnovalo svůj čas vyplněním dotazníku, za což
jim patří velký dík.

Z výsledků ankety vyplynulo mnoho zajímavých skutečností,
které lze vzhledem k omezeným možnostem zpravodaje zmínit
jen velmi stručně. Naprostá většina rodičů při výběru školy
preferovala blízkost k bydlišti a znalost prostředí ve škole, zatímco
rodičům z Horáckého náměstí by stačily třídní schůzky 2x ročně,
na Novoměstské chtějí schůzky rozhodně častěji, kontakt s učiteli
formou hovorových hodin volí 78 % rodičů, kteří jsou s jejich
četností spokojeni. O malé propagaci školních internetových
stránek svědčí 67 % rodičů, kteří o nich nic nevědí. Hromadné
setkávání s vedením školy např. v tělocvičně považují rodiče
spíše za zbytečné, průměrný počet žáků 24,5 až 25 na jednu
třídu považuje za optimální 52 % rodičů. Výběr ubytovacího
zařízení pro školu v přírodě považuje většina za dobrý, pouze
na Horáckém náměstí se vyskytlo 15 % nespokojených rodičů.
O úrovni výuky ve specializovaných učebnách, vybavenosti školy
pomůckami, školní družině či prázdninových aktivitách toho
rodičové mnoho nevěděli. Tady je jistě velký prostor pro větší
informovanost v těchto oblastech, dny otevřených dveří apod.
Nabídka volnočasových aktivit, organizovaných pro děti školou,
je podle 62 % rodičů dobrá, poptávka je však např. po aktivitách
pro dívky z druhého stupně - aerobik apod. Stav budovy školy
považuje 2/3 rodičů za dobrý, nejspokojenější je se stavem
budovy 93 % rodičů z budovy Uprkova, z nichž však 36 %
považuje příchod k této moderní škole za nebezpečný. Problém
s bezpečností příchodu dětí ke škole nemá 93 % rodičů
z Novoměstské. O šikaně neví 76 % rodičů, 10 % rodičů se
však u svých dětí se šikanou setkalo a s řešením spokojeno
není. Podle 88 % rodičů je jejich potomek ve škole celkově
spokojený, o 4 % převyšuje průměr celková nespokojenost
13 % respondentů ze ZŠ Novoměstská.

 Anketa bude poskytnuta vedení škol, pro veřejnost jsou detailní
výsledky k dispozici na stránkách www.reckovice.cz . Za přípravu
a vyhodnocení ankety patří poděkování školské komisi rady
městské části pod vedením MUDr. Evy Fajkusové, za realizaci
ankety a pochopení patří dík vedení škol a učitelům.

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

NA AKADEMII VYPRNA AKADEMII VYPRNA AKADEMII VYPRNA AKADEMII VYPRNA AKADEMII VYPRODÁNO!ODÁNO!ODÁNO!ODÁNO!ODÁNO!
Tak je to konečně za námi. Co? No přece Školní akademie Základní
školy Horácké náměstí 13. Tuhle slavnou událost jste mohli
zhlédnout 26. 5. 2005 v 17.00 v řečkovické sokolovně. Myslím, že
nervy „nadranc“ a tréma nakonec stály za to, protože sál sokolovny
přímo „praskal ve švech“. Někteří si ani neměli kam sednout -
začali jsme tedy obstarávat židle, ale stejně mnoho lidí stálo. Poté
už šla v rychlém sledu vystoupení žáků naší školy: tance, divadelní
scénky, písničky, básničky... Večer zakončili žáci sportovních tříd.
Z jejich přímo akrobatických kousků se mnohým tajil dech... Dosti
vzpomínání! Za rok můžete přijít znovu u příležitosti 30. výročí
ZŠ Horácké náměstí. Srdečně Vás zveme.

Gábina ŠeGábina ŠeGábina ŠeGábina ŠeGábina Ševčíkvčíkvčíkvčíkvčíkooooovvvvvááááá
žákyně ZŠ Horžákyně ZŠ Horžákyně ZŠ Horžákyně ZŠ Horžákyně ZŠ Horácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.

BANKBANKBANKBANKBANKOMAOMAOMAOMAOMAT V ŘET V ŘET V ŘET V ŘET V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
V bláhové představě, že se přední finanční domy budou předhánět
v umístění svého bankomatu v Řečkovicích, oslovil jsem začátkem
roku Českou spořitelnu s nabídkou umístění tohoto přístroje na
peníze v nově upravovaných prostorách na Kolaříkové 3. Byl jsem
zdvořile vyslechnut a odkázán na stanovisko vedení banky, toho
jsem se však do dnešních dnů nedočkal. Pro Českou spořitelnu
není místo v centru zapadlé patnáctitisícové městské části zajímavé.
O to větší radost mám z nedávného umístění bankomatu Poštovní
spořitelny při vstupu do budovy pošty na téže ulici. Ač to bude
působit jako reklama, přesto děkuji bankovní skupině ČSOB, pod
jejíž křídla Poštovní spořitelna patří, že nepřehlíží potřeby obyvatel
naší městské části a tuto tolik potřebnou službu u nás zavedla.

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

VZPOMÍNÁNÍ NVZPOMÍNÁNÍ NVZPOMÍNÁNÍ NVZPOMÍNÁNÍ NVZPOMÍNÁNÍ NA KVĚTEN 1A KVĚTEN 1A KVĚTEN 1A KVĚTEN 1A KVĚTEN 1999994545454545
Už na podzim loňského roku byla avizována přednáška s besedou
o tom, jak probíhalo osvobozování severní části Brna na konci
2. světové války. Tehdy však nebylo možné přednášku uskutečnit,
vážné zdravotní problémy protagonisty oné besedy pana Vlastimila
Schildbergera nás tehdy přinutily přenést termín až do jarních měsíců
tohoto roku. Bylo to rozhodně vhodnější - beseda se tak stala součástí
letošních neokázalých oslav 60. výročí konce války v Evropě.
Proč byla tato beseda zorganizována bylo jasné: na základě
historických dokumentů objasnit podíl Rumunské královské armády
na osvobození naší městské části, jejíž účast na porážce německých
vojsk byla po léta záměrně zkreslována.
Když se tedy v podvečer dne 12. května sešla na naší radnici téměř
padesátka místních i „přespolních“ pamětníků oněch dní, bylo
čemu naslouchat a o čem diskutovat. Vlastimil Schildberger měl
k dispozici pro argumentaci a podložení svých slov o účasti Rumunů
na bojových operacích v této části Brna odborné překlady
každodenních večerních souhrnných hlášení všech sovětských
uskupení vojsk až na úroveň jednotlivých pluků, které byly denně
ve 22 hodin rádiem odesílány do generálního štábu Rudé armády.
Tyto zápisy byly získány z donedávna nepřístupných archivů gen.
štábu RA. Z těchto sovětských zdrojů vyplývá, že v noci ze 7. na 8.
května 1945, tedy ještě v době, kdy se na severu Brna zuřivě bojovalo,
byly na úrovni Medlánek, Řečkovic, Mokré Hory a Soběšic sovětské
prvosledové jednotky zastaveny a poté staženy a na jejich místa
poprvé na území Brna byly do prvního sledu nasazeny jednotky
rumunské. V bojích se zbytky vojsk Wehrmachtu a dvou divizí
zbraní SS padli v Řečkovicích a nejbližším okolí vedle několika
desítek sovětských vojáků celkem 4 rumunští vojáci. Jejich jména
jsou známa, byli provizorně pohřbeni na pohřebišti nad řečkovickým
zámečkem, později exhumováni a jejich těla byla přenesena na
společné čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně. Zde se
jejich památce letos poprvé od konce války mohl svobodně poklonit
i bývalý rumunský král Michal I, tehdejší nejvyšší velitel rumunských
ozbrojených sil, který do Brna z tohoto důvodu v květnu přijel.
Po skončení přednášky se rozproudila více než hodinová diskuse,
kde zejména pamětníci upřesňovali svými vzpomínkami a detaily
údaje, které pochopitelně nemohly být obsaženy v oficiálních
sovětských či jiných dobových dokumentech.
Z celé besedy však jednoznačně vyplynulo, že změna textu na
řečkovickém památníku padlých vojáků - osvoboditelů, jak byla
provedena počátkem devadesátých let minulého století, byla zcela
na místě a naše současná úcta i vděčnost patří vedle vojáků sovětských
i příslušníkům
Královské armá-
dy rumunské. Ať
se to některým
„marxistickým
pseudohistori-
kům“ líbí či ne-
líbí.

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

DĚTI HRADĚTI HRADĚTI HRADĚTI HRADĚTI HRAJÍ A VYHRÁVJÍ A VYHRÁVJÍ A VYHRÁVJÍ A VYHRÁVJÍ A VYHRÁVAAAAAJÍJÍJÍJÍJÍ
Akordeon - lajcky harmonika - hudební nástroj, který nechal patentovat
vídeňský C. Demian v roce 1829, měl v průběhu
19. století velký rozvoj v Německu, Itálii, v USA a díky německým
emigrantům se dostal do Argentiny a od 90. let do Ruska.První výrobci
v Čechách byli němečtí nástrojaři v Kraslicích (1846), první brněnskou
firmu založil kolem roku 1865 J. Kupský. Velké technické zdokonalení
nastalo ve 20. století a také došlo k zrovnoprávnění
s ostatními klasickými nástroji/Confédertion Mondiane de l' Accordeon
1950. Od 50. let se vyučuje hře na akordeon na konzervatořích.
V 70. letech, v době uměleckého vzestupu akordeonu u nás, nastoupil
na Základní uměleckou školu, tehdy Lidovou školu umění v Králově
Poli, pedagog Alois Zouhar. Věnoval se nejnovějším trendům
metodiky a výuky. Jeho práce se promítla ve výsledcích: ceny
v ústředních kolech soutěží v České republice i ceny v Německu.Pět
z jeho žáků - Jaromír Zámečník, Miroslav Morys, Jana Sapáková,
Petr Zámečník a Dagmar Kovářová - vystudovalo konzervatoř
a působí jako pedagogové na ZUŠ, z toho tři na domovské škole
v Král. Poli. Úspěšně navázali na tradici svého učitele. V letošní
celostátní soutěži ZUŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo mládeže
a tělovýchovy, postoupili z krajského do ústředního kola tři žáci
v kategorii sólové hry a dvě tria v kategorii komorní hry.
Všichni tři sólisté - Lucie Morysová, Ondřej Zámečník a Veronika
Morysová získali v ústředním kole, které se konalo v Teplicích ve
dnech 6.-7. května, první místa, trio mladší kategorie (Lucie
Morysová, Zuzana Plšková, Matěj Ecler) druhé místo a trio starší
kategorie (Veronika Morysová, Ondřej Zámečník, Petra Hudečková)
první místo a titul absolutního vítěze v komorní hře. Je to velký
úspěch těchto žáků, samozřejmě jejich pedagogů Jany Sapákové
a Petra Zámečníka, který získal diplom nejlepšího učitele, a tedy
i úspěch vysílající školy - ZUŠ V. Kaprálové. Další brněnské ZUŠ
získaly šest cen a celkem účastníci z Jihomoravského kraje byli
nejúspěšnější. Tento výsledek potěší jistě každého, protože je to
reprezentace města, celého kraje a vypovídá nejen o uměleckých
talentech dětí, ale také o jejich pracovitosti a inteligentním naplnění
volného času.

Jarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila MrJarmila Mráčkáčkáčkáčkáčkooooovvvvvááááá

SÁZENÍ SSÁZENÍ SSÁZENÍ SSÁZENÍ SSÁZENÍ STRTRTRTRTROMU „POHÁDKOMU „POHÁDKOMU „POHÁDKOMU „POHÁDKOMU „POHÁDKOOOOOVNÍKU“VNÍKU“VNÍKU“VNÍKU“VNÍKU“
Dne 2. dubna oslavila kulturní veřejnost celého světa 200. výročí
narození dánského pohádkáře a spisovatele Hanse Christiana
Andersena. K oslavám tohoto významného výročí se řadou
zajímavých akcí připojila také Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Vyvrcholením těchto oslav je celostátní akce, vysazování
pohádkových stromů - „Pohádkovníků Andersenových“ (Fabularius
Anderseni).  Také  pobočka KJM v Brně - Řečkovicích se k této akci
připojila tím, že dne 11. 5. 2005 byl v prostorách před knihovnou
zasazen jeden z těchto stromků. Slavnostní akt sázení doprovodilo
vystoupení dětí ze školní družiny Základní školy na Horáckém
náměstí, které si k této příležitosti připravily pásmo písniček
a básniček i malé hudební vystoupení. Kmotrem stromu se stal
starosta městské části Brno - Řečkovice PaedDr. Ladislav Filipi, který
se akce osobně zúčastnil.
Slavnostním zasazením stromu akce nekončí, příležitostně se pod
ním budou děti společně scházet ke kulturně-výchovným akcím
pořádaným řečkovickou pobočkou pro místní školy.

PhDrPhDrPhDrPhDrPhDr. Alena R. Alena R. Alena R. Alena R. Alena Rybářybářybářybářybářooooovvvvvááááá
VVVVVedoucí útvedoucí útvedoucí útvedoucí útvedoucí útvaru služaru služaru služaru služaru služeb pobočeb pobočeb pobočeb pobočeb poboček KJMek KJMek KJMek KJMek KJM

V KVĚTNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Marie  HALÁMOVÁ 96 let
Bohumír  FIALA 95 let
Vilemína  KOMÁRKOVÁ 95 let
Františka  MOTALOVÁ 94 let
Marie  SLIMÁČKOVÁ 94 let
Růžena  PROCHÁZKOVÁ 94 let
Anna  FIALOVÁ 93 let
Vilém  VÁŇA 92 let
Jiří  URBAN 85 let
Huberta  SMĚŘIČKOVÁ 85 let
Bohumila  JIRUŠKOVÁ 80 let
Stanislav  BASTL 80 let
Robert  KLOUDA 80 let
Božena  VOSTALOVÁ 80 let
Věra  KOZUMPLÍKOVÁ 80 let
Josef  FIDRMUC 80 let
Františka  POLACHOVÁ 80 let
Jindřich  CHLUP 80 let
Růžena  JELÍNKOVÁ 80 let

NADĚJE, HAPNADĚJE, HAPNADĚJE, HAPNADĚJE, HAPNADĚJE, HAPALALALALALOOOOOVVVVVA 20A 20A 20A 20A 20
Kolektiv domova Nadějě Hapalova 20 zve všechny zájemce
25. 6. 2005 - 14.00 hodin, kdy přivítáme léto s cimbálovou
muzikou Litava a posezením v příjemném prostředí naší zahrady.

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. P. P. P. P. Peeeeetr Zlámaltr Zlámaltr Zlámaltr Zlámaltr Zlámal
Centrum gynekologické péče
Gromešova 36, Brno 621 00

DoDoDoDoDovvvvvolená:olená:olená:olená:olená: 2222277777. 6. - 8. 7. 6. - 8. 7. 6. - 8. 7. 6. - 8. 7. 6. - 8. 7. 2005. 2005. 2005. 2005. 2005
 1 1 1 1 1. 8. - 5. 8. 2005. 8. - 5. 8. 2005. 8. - 5. 8. 2005. 8. - 5. 8. 2005. 8. - 5. 8. 2005

Tel.: 541225296, trvá možnost registrace

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z

P
la

ce
n

á
 i

n
z e

rererer er
cececece ce



77777 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

NONONONONOVÝ SVÝ SVÝ SVÝ SVÝ SYYYYYSSSSSTÉM ORTÉM ORTÉM ORTÉM ORTÉM ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACECECECECE
DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH

Automobily bezesporu patří k neodmyslitelným symbolům moderní
doby. Řadí se k neobyčejně úspěšným vynálezům. Od neohrabaných
povozů, vzbuzujících údiv, rozvinuly se do dnešní, technicky vytříbené
podoby. Jejich provoz i stále narůstající počet ovšem způsobuje nemalé
problémy. Zejména ve městech, jejichž stavitele v uplynulých staletích
rozhodně nic nenutilo myslet na houfy samohybů, patří pravidelné
zácpy v ulicích i úporný boj o parkovací místa ke každodennímu
koloritu. Je zřejmé, že historickou městskou zástavbu stěží někdo
přebuduje tak, aby vyhovovala hustému provozu vozidel. Ke slovu tak
musí přijít dílčí opatření, jejichž cílem je situaci alespoň zlepšit.
Proto se také rozvinuly úvahy o úpravě dopravního režimu
v Řečkovicích. Návrh jednotlivých změn byl opakovaně projednáván
ve zdejší komisi výstavby a dopravy a v radě městské části - a to i za
účasti zástupců Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Vznikl
tak systém, který byl v uplynulém měsíci s konečnou platností
uvedeným odborem schválen (mimo jiné i na základě kladného
stanoviska Policie ČR). Jaké lze tedy v nejbližší době (dle předběžného
příslibu pracovníků Odboru dopravy MMB od začátku prázdnin)
očekávat změny oproti dosavadnímu stavu?
Na nám. V. Matyášové bude na krátkém úseku komunikace změněn
provoz tak, že vozy pojedou v jednom směru od ulice Jandáskovy
k ulici Luh. Dolnice bude jednosměrná, řidiči po ní projedou od
Gromešovy k Cupákově, Cupákovou pak bude možno pokračovat
opět v jednom směru k ulici Sněžné, která zůstane obousměrná.
Jenosměrně se bude objíždět i blok Renčova 19, 21, 23.
V ulici Vitáskově povede jednosměrný provoz od ulice Renčovy
celým obloukem k ulici Dillingerově. Ulice Koláčkova bude
jednosměrná se směrem jízdy od Olšanského k Banskobystrické,
ulici Kořenského rozdělí Sibiřská na dva opačně situované
jednosměrné úseky. Dopravní značení dovolí řidičům odbočit ze
Sibiřské vlevo a pokračovat ulicí Kořenského do jednosměrné ulice
Olšanského, stejně tak budou moci zabočit doprava a směřovat
ulicí Kořenského na Banskobystrickou. Ječná se stane jednosměrnou
ve směru od Banskobystrické až k odbočce do Medlánek, zbývajícící
úsek až ke křižovatce s Medláneckou zůstane obousměrný.
Zásahy neminuly ani vedení dopravy na spojnicích mezi ulicemi
Banskobystrickou a Žitnou, resp. Měřičkovou. Ulice Kořískova
zůstane jednosměrná, řidiči však pojedou z Žitné k Banskobystrické.
V opačném směru pak projedou celou ulicí Dlouhé hony. Oproti
současnému stavu bude obrácen také průjezd Novým nám.
V souvislosti se změnami oraganizace dopravy v Řečkovicích se úprav
dočkají i některé přechody pro chodce - pomocí dopravního značení
budou zvýrazněny. Jedná se o přechody u řečkovického nádraží, dále
o přechod přes ulici Novoměstskou u mostů, vedoucích do
Zamilovaného hájku (zde by měly být osazeny i výstražné majáky), dle
možností bude výstražnými majáky označen i přechod na Horáckém
nám. pod nákupním centrem Vysočina (velmi záleží na šířce zdejší
komunikace, zda zmíněné majáky budou moci být umístěny). Při
zvýrazňování přechodů pro chodce si Odbor dopravy MMB počíná
opatrně, aby nadměrné užití těchto úprav nesetřelo původní efekt.
Z nastíněných změn v systému dopravy je zjevné, že se ve stále větší
míře uplatňují jednosměrné ulice. Rostoucí počet parkujících
automobilů totiž mnohdy znemožňuje průjezd v obou směrech,
úpravou silnice na jednosměrnou též vzrůstá počet legálních
parkovacích míst. Vysvětlení výrazu „legální“ nalezneme v zákoně
o provozu na pozemních komunikacích. Dle tohoto právního
předpisu smí řidič na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem
zastavit a stát vlevo i vpravo. Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy. Znamená to, že v jednosměrné ulici je
možno parkovat po obou stranách, zůstane-li uprostřed volný pás
o šířce nejméně 3 m. Naproti tomu na obousměrné silnici musí
zůstat takové pásy dva (a řada komunikací je z tohoto pohledu příliš
úzká).
Úpravy dopravního režimu, jež čekají Řečkovice, nepatří sice mezi
rozsáhlé, přesto bude třeba jim po určitý čas přivykat. Přejme tedy
všem co nejšťastnější cetu spletí dnešní hektické dopravy.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipi, v Filipi, v Filipi, v Filipi, v Filipi, ssssstartartartartarososososostatatatata

INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

OMEZENÍ V DOPRAOMEZENÍ V DOPRAOMEZENÍ V DOPRAOMEZENÍ V DOPRAOMEZENÍ V DOPRAVĚVĚVĚVĚVĚ
Na ulici Marie Hűbnerové bude částečná uzavírka z důvodu výměny
nízkotlakého vedení plynu a přípojek, plánovaná na období
od 15. 6. do 30. 9. 2005. Výměna vedení plynu vč. přípojek je
připravována na měsíce srpen až říjen 2005 rovněž v ulici Ječná.
V termínu 21. - 23. 6. 2005 by měla na ulici Žilkova v úseku
Černohorská / Díly probíhat oprava povrchu vozovky. Zásadní
oprava čeká ulici Jandáskovu v úseku od Tumaňanovy směrem do
Soběšic, uzavírka je plánována na období od 15. 6. do 30. 9. 2005.

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

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.
DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi
(1-9 let). Vysočina, pestrý program. Tel: 541634309, www.drak.cz
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ  A LAKOVÁNÍ  PARKET.
Tel.: 541 225 660, 721 775 600.
MASÁŽE - zdravotní, manuální lymfodrenáž, redukce celulitidy,
zvýšení imunity, Hudcova 1A, T: 721262673.
KOUPÍM nebo PRONAJMU GARÁŽ na ulici Kronové, Kárníkové.
Tel.: 728 266 934.
AKCE! KADEŘNICTVÍ Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu
č. 42, 41) ceny: střih + fouk. 200,- Kč, trvalá, melír, barvení 400,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
PRODÁM  ZAHRADU  o výměře 400 m2 na Mokré Hoře v klid.
prostředí, v dosahu MHD. Tel.: 549 274 122.
ÚPRAVA  PSÍCH  KOŽÍŠKŮ - Tereza Fialová, veterinární ordinace
MVDr. Gryma, Tumaňanova 9, Brno-Mokrá Hora. Možnost stříhání
také u Vás doma. Tel.: 776 106 553, telefonické objednávky od
15.30 do 21.00 h.
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

ČERČERČERČERČERVEN VĚNOVEN VĚNOVEN VĚNOVEN VĚNOVEN VĚNOVVVVVÁN JOSEFU WEISERÁN JOSEFU WEISERÁN JOSEFU WEISERÁN JOSEFU WEISERÁN JOSEFU WEISEROOOOOVIVIVIVIVI
Kreslíř, malíř a grafik Josef Weiser  (1914-1994) náleží ke generaci výtvarných umělců 20.století, kteří si za cestu své tvorby zvolili realismus
a za nástroj své tvorby poctivou a dokonalou profesionální práci. Josef Weiser se narodil v Churu, hlavním městě švýcarského kantonu
Graubünden, brzy po svém narození se však jeho rodiče vrátili na Moravu, kde otec, jako renomovaný zahradník získal místo v Dřínově
u  Kroměříže. V Šumperku vystudoval Josef reálné gymnázium, kde upoutal pozornost pedagogů svým mimořádným kreslířským
talentem. Vzhledem k finančním poměrům v rodině nešel studovat na Akademii výtvarných umění, ale zvolil si dráhu učitelskou
zaměřenou na výtvarnou výchovu, která mu zaručovala menší, leč stálejší příjem. Jako učitel poznal mnoho míst severní a střední Moravy,
později si zamiloval i Valašsko a severozápadní Slovensko. V roce 1942 se oženil a zakotvil v Olomouci. Zde si později doplňoval odborné
výtvarné vzdělání dálkovým studiem na Palackého universitě (prof. F.V. Mokrý, prof. J. Vydra, as. F. Burian a mistr J. Zrzavý), to však ze
zdravotních důvodů nedokončil.
Velká část výtvarné tvorby Josefa Weisera byla svázána s místy jeho profesního působení, maloval však i pro potěšení svých přátel - např.
Bena Blachuta, Josefa Beka či Petra Bezruče. Byl autorem řady propagačních materiálů, diplomů a grafických listů, jeho tvorba zahrnuje
i nespočet Ex libris. Jeho perfektní grafická práce byla velmi často využívána pro ilustraci odborných lékařských textů a učebnic.
Výtvarnou činnost J. Weisera ocenili Dánové zařazením reprezentativní ukázky z jeho grafické tvorby jako prvního českého výtvarníka
v prestižním časopise International Grafik. První výstava J. Weisera, ještě jako člena výtvarného sdružení Slavíček proběhla v roce 1946,
zahraniční pak zřejmě v roce 1969 v dánském Kastrupu.
Josef Weiser byl v první řadě vynikající kreslíř a grafik, přednost dával menším formátům. Miloval přírodu, zejména květiny se staly jeho
oblíbeným námětem pro kresby a rytiny. V kresbě preferoval uhel a tužku, jeho práce se vyznačovaly vždy pevnou, leč jemnou linií a téměř
absolutní dokonalostí.
Mezi nejpopulárnější díla J. Weisera je však třeba zařadit grafiky, převážně zhotovované technikou linorytu. Zde dosáhl mistr Weiser svého
vrcholu, jeho vyobrazení květin je stejně dokonalé jako detaily historických objektů nebo lidových staveb z milovaného Valašska a Pooraví.
Prodejní výstava prací Josefa Weisera je otevřena od 10. do 19. června v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od
14 do 17 hodin.
Mnoho krásných zážitků z této i budoucích výstav přeje svým návštěvníkům Galerie na radnici.
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PUTPUTPUTPUTPUTOOOOOVVVVVÁNÍ MORAÁNÍ MORAÁNÍ MORAÁNÍ MORAÁNÍ MORAVVVVVSKSKSKSKSKOU KRAOU KRAOU KRAOU KRAOU KRAJINOUJINOUJINOUJINOUJINOU
V září roku 2003 jsme přáli Vlastimilu Strašilovi k osmdesátým narozeninám pevné zdraví a dlouhá léta u malířského plátna.
Neuplynula ani dvě léta a my se v Galerii na radnici opět setkáváme s tímto vzácným člověkem a jeho mistrovským štětcem. Během
květnové výstavy se návštěvníci mohli záhy přesvědčit, že autor v uplynulém čase nezahálel a rozšířil svoji dosavadní sbírku o řadu
velmi zdařilých námětů z různých oblastí Moravy (Martinicko, Okolí Klobouk, Kloboucko, Na Vysočině, Ticho v lese).
K nejvíce obdivovaným přírodním motivům náležela i tentokrát četná zobrazení vodních ploch jezer, rybníků, řek, potoků, či
skrytých lesních tůní (Mlhavý den, U Tišnova, Z lednického parku, Brdský les, Jundrov, V Pisárkách, Konec přehrady, Svratka
u Nedvědic, Svitava u Obřan, Svitava u Adamova, Jarohněvický rybník aj.) Nechyběla ani vzdálenější, jižněji položená místa, neboť
odleskem slunečních paprsků na mořské hladině se nenechá zlákat jen málokterý malíř (Večerní nálada).
Příjemným osvěžením letošní výstavy se stala série kouzelných květinových zátiší, která technikou i kompozicí připomínala obrazy ze
zámeckých galerií či obrazáren. Vedle barokního pojetí se objevily i veskrze moderní kytice na rozměrných plátnech (Růže, Slunečnice),
které si dokážeme představit i v netradičních interiérech. Podobně jako všechny předchozí výstavy, zapíše se jistě i tato nesmazatelně
do naší paměti, a to nejen díky příjemné procházce po půvabných zákoutích našeho kraje, ale také díky setkání s milým, laskavým
a skromným člověkem.
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SBÍRKA OBRAZŮ JANSBÍRKA OBRAZŮ JANSBÍRKA OBRAZŮ JANSBÍRKA OBRAZŮ JANSBÍRKA OBRAZŮ JANA HRA HRA HRA HRA HRUŠKYUŠKYUŠKYUŠKYUŠKY
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V loňském roce stali jsme se bohužel svědky neblahé a smutné
události, neboť završila se životní pouť Jana Hrušky, světově
proslulého insitního malíře. Před několika dny však přibyl do
sbírky obrazů, které Mistr věnoval naší městské části, obrázek
poslední, nazvaný „Kupte si rybu“.
Ojedinělý soubor děl Mistra Hrušky, tohoto neochvějného
řečkovického patriota, tím získal svou konečnou podobu. Patrně
nikdo jiný se nemůže pochlubit takovou ucelenou kolekcí,
představující průřez jeho tvorbou. Vždyť jsou zde zastoupeny obrazy,
jež vznikly v 70. letech minulého století, stejně jako ty, které byly
namalovány již v novém tisíciletí. Důkaz poskytuje i obraz „Kupte
si rybu“, označený rokem 2004. Věnoval jej z Mistrovy pozůstalosti
pan Ladislav Pukl, plně takto autorovo přání.
Celá řečkovická sbírka, zdobící zdejší Síň Jana Hrušky, bezesporu
nabízí trvalou a neopakovatelnou památku i vzpomínku na
člověka, který se sice v Řečkovicích nenarodil, přesto však se
sem vždy rád vracel.
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Za účasti autora fotografa Jefa Kratochvila a členky uměleckého
souboru Městského divadla Brno Markéty Sedláčkové byla zahájena
výstava fotografií nazvaná „Čert tě vem !!! (Bohéma).“
J. Kratochvíl je fotografem Městského divadla Brno, a tak je i celá
výstava věnována tomuto divadlu. Můžeme tu zhlédnout fotografie
z různých představení - Zahrada divů, Hair, Cabaret, Veselá vdova,
Romance pro křídlovku, Arkádie, Máj, Netopýr, Jak je důležité
míti Filipa, na kterých najdete jistě své oblíbené herce nejen
z divadelních prken, ale i z televizní obrazovky - Alenu Antalovou,
Pavlu Ptáčkovou, Zdenu
Herfortovou, Zdenka
Junáka, Igora Ondříčka,
Ladislava Koláře.
Výstavu můžete vidět po
celé léto každý úřední den
v přízemí starobylé zá-
mecké budovy ÚMČ Brno
- Řečkovice a Mokrá Hora
na Palackého nám. 11.
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