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Obecní bytové domy Žitná 7, 9 a 11 jsou po téměř 30 letech provozu bez zásadních oprav zralé na celkovou regeneraci. Proto byla v loňském
roce projektově připravena regenerace těchto domů spojená s vybudováním dvoupodlažních nástaveb s novými bytovými jednotkami.
V současnosti je realizována regenerace a nástavba domu Žitná 11 s celkovými náklady cca 16 mil. Kč a smluvním termínem dokončení
k poslednímu dni roku 2006. Dle vyjádření zhotovitele se však očekává zkrácení doby výstavby minimálně o měsíc.
Regenerace stávajícího objektu obsahuje zejména opatření, vedoucí ke snížení spotřeby energií a zajišťující modernizaci objektu včetně
výměny technických zařízení, které již byly na konci své životnosti. Jedná se zde hlavně o opravu lodžií, dodatečnou tepelnou izolaci všech
obvodových stěn domu, výměnu všech oken za okna plastová, tepelnou izolaci stropů v suterénu, výměnu všech stupaček, elektroinstalace,
modernizace vstupních dveří a zádveří, celková modernizace schodiště vč. položení nové dlažby, výměna dveří od bytů atd., včetně nové
barevné omítky na celém objektu.
Dvoupodlažní nástavbu tvoří lehký ocelový skelet, kombinovaný s vyzdívaným obvodovým pláštěm z keramických tvárnic se zateplením.
Je navržena v rozsahu půdorysu stávajícího domu, ukončená ve střední části nad schodištěm jednoplášťovou střechou a na okrajích
šikmou střechou s částečným přesahem střešního pláště přes stávající líc fasády.
Nástavba obsahuje 10 menších bytových jednotek, určených především pro mladé rodiny s nižšími příjmy. Čtyři byty jsou jednopokojové
s kuchyňským koutem, koupelnou, WC a předsíní. Čtyři byty dvoupokojové s kuchyňským koutem, koupelnou, WC a předsíní. Dva byty
jsou třípokojové s obdobným příslušenstvím. Byty v 5. NP jsou propojeny s lodžiemi, byty v 6. NP mají osazena střešní okna.
V souvislosti s nástavbou kromě prodlouženého vnitřního schodiště bude vybudován nový hydraulický výtah o nosnosti 250 kg
(pro 3 osoby). Objekt bude napojen na hlavní kanalizaci novým kanalizačním řadem a v jeho bezprostředním okolí budou provedeny
terénní a vegetační úpravy, nové chodníky a venkovní schodiště.
Stavba přináší stávajícím nájemníků určité těžkosti, po jejich překonání se však budou moci těšit z podstatně lepšího bydlení a bude
umožněno dalším mladým rodinám v naší městské části slušné bydlení v obecních bytech. Realizace nástaveb domů Žitná 7 a 9 je
předpokládána v následujících dvou letech.
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Pod číslem 107/2006 Sb. byl ve Sbírce zákonů dne 31. 3. 2006 publikován
zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
občanského zákoníku. Zatímco zvyšování nájemného dle tohoto zákona
nastane až od 1. 1. 2007, novela občanského zákoníku, která citelně
pozměnila úpravu vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem, se stala
účinnou již dnem vyhlášení, tedy 31. 3. 2006.
Pravděpodobně nejvýznamnější změnou je oprávnění pronajímatele
vypovědět jednostranně nájem bytu i bez přivolení soudu. Tato
možnost však neznamená úplné vyloučení zásahu soudu v případě
nesouhlasu nájemce s naplněním výpovědního důvodu. Nájemce
není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě šedesáti dnů ode dne
doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení
není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu. Výpověď bez
přivolení soudu není navíc možná u všech zákonných výpovědních
důvodů, týká se však situací pro pronajímatele nejzávažnějších,
například nehrazení nájemného, porušování dobrých mravů v domě
nebo „černého podnájmu“ bytu.
Novela nově výslovně upravila postup při přihlašování osob pro
účtování služeb. Nájemce je nyní povinen písemně oznámit
pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem
v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném
oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní
příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce zmíněnou povinnost ani
do jednoho měsíce, jedná se o hrubé porušení povinnosti vyplývající
z nájmu bytu, což je jedním z důvodů, pro něž může pronajímatel
vypovědět nájemní vztah bez přivolení soudu (počátek běhu
jednoměsíční lhůty však zákon jednoznačně nespecifikuje).
Pronajímatel získal možnost při sjednání nájemní smlouvy požadovat,
aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě
jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, a to nejvýše do
trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby. Pronajímatel
je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek na nájemném,
službách nebo k zaplacení jiných pohledávek vzniklých v souvislosti
s nájmem. Nájemce je povinen čerpané prostředky do jednoho měsíce
doplnit. Jedná se o vratnou kauci, kterou pronajímatel v případě
skončení nájemního vztahu bývalému nájemci vrátí včetně příslušenství
do jednoho měsíce po vyklizení bytu a jeho předání zpět pronajímateli.
Zpřísnění doznaly i podmínky pro přechod nájmu při úmrtí či trvalém
odstěhování nájemce. Vnuci nájemce, kterým dosud pro nárok na
přechod nájmu postačovalo, že nemají vlastní byt a žili s dosavadním
nájemcem ve společné domácnosti v den smrti či trvalého odstěhování,
musí nově žít ve společné domácnosti po dobu alespoň tří let před
úmrtím či odstěhováním dosavadního nájemce. Bylo-li soužití kratší
než tři roky, může o přechodu nájmu na vnuka rozhodnout soud,
ale pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.
Přechod nájmu na osoby, které pečovaly o společnou domácnost
dosavadního nájemce nebo na něho byly odkázány výživou (mimo dětí,
rodičů, sourozenců, zetě, snachy a vnuků), byl dosud limitován rovněž
naplněním podmínky nemít vlastní byt a žít s dosavadním nájemcem
nejméně tři roky ve společné domácnosti. U osob přihlášených do bytu
do 30. 3. 2006 zůstala tato podmínka zachována. Jde-li však o osoby,
které po 31. 3. 2006 přijal nájemce do bytu až po sjednání nájemní
smlouvy, může k přechodu nájmu za výše uvedených podmínek dojít
pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel výslovně dohodli.
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Ivo Krechler
Vzorkovna t+f:544 217 903
Zdeněk Ptáček
Vránova 191, Řečkovice
Karolíny Světlé 21
t:603 217 240
t+f:549 271 514
Brno-Líšeň
603 247 804 www.interier.com/ptacek- krechler.cz interier.pk@volny.cz
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Žaluzie
Markýzy
Venkovní rolety
Vnitřní rolety
Plisé žaluzie
Zatemnění
Vrata, brány
Mříže
Shrnovací dveře
Vanové zástěny
Parapety
Zasklení balkonů
Stříšky
Těsnění oken
Zateplení oken
Sítě proti hmyzu
Bytový textil
Garnýže
PVC a dřevěná
okna
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ZPRÁVA
61. schůz
onala 110.
0. 5. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - duben 2006,
- schválila poskytnutí dotací následujícím neziskovým organizacím:
TJ Sokol Řečkovice
28 000 Kč
Knihovna J. Mahena
8 000 Kč
Hortus - sdružení zahrádkářů
3 000 Kč
Junák, středisko Duha
12 000 Kč
PS Vlast
9 000 Kč
Dům dětí a mládeže
9 000 Kč
Naděje, pobočka Brno
7 000 Kč
Nemocnice Milosrdných bratří
5 000 Kč
SK Řečkovice
12 000 Kč
Klub českých turistů Moravská Slávia Řečkovice
5 000 Kč
Orel - Jednota Brno-Řečkovice
15 000 Kč
Kaisen Karate Klub
7 000 Kč
- doporučila ZMČ nesouhlasit se zrušením výběru místního poplatku
ze vstupného za kulturní a sportovní akce,
- souhlasila s uspořádáním akce „Hurá prázdniny“ dne 17. 6. 2006
a s finančním limitem 38 000 Kč na tuto akci,
- souhlasila s uspořádáním akce „Radnice dětem“ dne 14. 6. 2006
a s finančním limitem 10 000 Kč na tuto akci,
- souhlasila s následujícím zajištěním prázdninového provozu
v mateřských školách:
MŠ Novoměstská 1 - provoz v červenci 2006
MŠ Škrétova 2 - provoz v srpnu 2006,
- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci střešního pláště
na bytových domech Vl. Pittnerové 3 a Renčova 19, firmu Stavizolex
s. r. o., Kaštanová 34, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- doporučila ZMČ souhlasit s předloženým zadáním urbanistické
studie Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, současně doporučila upravit
toto zadání dle následujících připomínek: hranice řešeného území
rozšířit v úseku bývalých kasáren jižním směrem a areál kasáren
začlenit do okolní zástavby s cílem urbanizovat jej, stávající plochu
mezi kasárnami a zahradami za rodinnými domy v Žilkově ulici
změnit ze smíšené plochy obchodu a služeb na plochu jiného,
vhodnějšího charakteru, který bude lépe odpovídat využití okolních
pozemků,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
62. schůz
onala 224.
4. 5. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- doporučila ZMČ stanovit počet členů zdejšího zastupitelstva na
příští volební období na 23,
- požádala město Brno o dotaci 400 000 Kč na rekonstukci dětského
hřiště v ulici Renčově,
- schválila žádosti o přidělení státních finančních prostředků na
dokončení rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Novoměstská
21 a na rekonstrukci kuchyně MŠ Měřičkova 46,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- doporučila ZMČ navrhnout k pojmenování ulic, které vzniknou
díky výstavbě při ulici Žilkově (na rozhraní Ivanovic a Řečkovic),
názvy Jezerůvky (jedná se o původní místní název) a Leknínová,
- doporučila ZMČ nenavrhovat žádné změny v sazbách místních
poplatků, uvedených v příloze k vyhlášce č. 33/2005, o místních
poplatcích,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..
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V předchozích číslech zpravodaje jsme informovali o chystané rozsáhlé rekonstrukci kanalizace na Palackého náměstí a částečně ulicích
Hapalova, Ovčírna, Veselka a Vážného. Vybraný zhotovitel díla DIS, a.s. poskytl harmonogram prací, který upřesňuje dřívější informace.
V druhé polovině června budou pravděpodobně započaty práce jednak na prvním úseku vedeném od křižovatky ulice Hapalovy s ul.
M. Hübnerové po Palackého náměstí, objekt „ZASIS“, jednak na druhém úseku z Palackého náměstí ke křižovatce ulice Vážného
u Sokolovny. Úsek o délce cca 255 m od ul. Hapalovy bude prováděn klasickou raženou štolou, zbytek otevřeným výkopem. Otevřený výkop
druhého úseku neumožňuje ani částečnou průjezdnost, proto až do konce srpna bude úplná uzavírka zmíněného úseku pro veškerou
dopravu mimo dopravní obsluhu. Zastávka na Palackého náměstí bude dočasně zrušena a MHD bude jezdit objízdnou trasou po ulici
M. Hübnerové, kde zúžený úsek u knihovnické školy bude jednosměrný, opatřený semafory.
Se začátkem školního roku by úplná uzavírka Palackého náměstí měla být nahrazena částečnou uzavírkou, která bude v různých obměnách
trvat až do předpokládaného konce prací v červnu příštího roku. Vzhledem k značné proměnnosti situace se budeme snažit aktuální
informace k průběhu stavby uveřejňovat na stránkách www.reckovice.cz.
O. P
P..
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Zpřísněné hygienické předpisy a špatný technický stav stavebních i technologických součástí školní kuchyně základní školy na Novoměstské
ulici vyžadují její celkovou rekonstrukci. Že se jedná o nákladnou investici, je zřejmé již z rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Horácké náměstí,
která proběhla v roce 2003. Město Brno tehdy vynaložilo na stavební práce a dodávku technologií přibližně 15 mil. Kč. Protože získat
v krátké době obdobné investiční prostředky z rozpočtu města na rekonstrukci další kuchyně bylo nereálné a rozpočet městské části je na tak
velkou akci nedostačující, byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Díky úsilí dnes již bývalého brněnského poslance Zdeňka Koudelky a jeho kolegů získala městská část na rekonstrukci kuchyně dotaci ve výši
9 mil. Kč. S dofinancováním z rozpočtů města Brna i městské části tak bude možné o letošních prázdninách provést první etapu rekonstrukce
pavilonu D školy, spočívající právě v rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. V dalším roce by měla být v celém pavilonu vyměněna okna
a provedeno zateplení obvodového pláště. Toto je však do značné míry podmíněno získáním dalších dotací.
Vypracování projektové dokumentace, stavební řízení a výběr zhotovitele jsou časově náročné procesy, které bohužel posunou počátek
stavby. Školní kuchyni se tak nepodaří zprovoznit dříve než v říjnu. Doufáme, že rodiče i děti se s touto nepříjemností vyrovnají a útěchou
jim bude nová moderní kuchyně, zajišťující kvalitní čerstvou stravu. Pokud by nebylo možné provést rekonstrukci, došlo by pravděpodobně
k předělání kuchyně ve výdejnu dovážené stravy.
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Spolu s devátými ročníky letos školu Horácké náměstí opustí
i vedoucí školní jídelny paní Jaroslava Vojtková. O svoje strávníky se
starala třicet let.
Během mého čtyřletého pobytu na této škole došlo k méně i více výrazným
změnám. K těm větším určitě patří oprava školní jídelny a spolu s ní
i zlepšení kvality obědů. Tímto bych chtěla vedoucí školní jídelny i všem
kuchařkám poděkovat za velmi dobré obědy, které žákům opravdu
chutnají. Ve vzpomínkách na tuto školu se mi určitě uchovají. Všichni
doufáme, že nám budou takto dobře vyvařovat i na dalších školách.
Klár
Kláraa Saulo
Saulovvá
žákyně IX. C
Možná se to zdá jako včera, když paní Vojtková se svými kuchařkami
uvařila první jídlo, a byl to opravdu první oběd na škole Horácké náměstí,
protože paní Vojtková tu pracuje jako vedoucí od prvního dne, kdy byla
škola oficiálně otevřená. Čas však běží rychlým tempem a my se budeme
po třiceti letech s paní Vojtkovou loučit. Poté, co se tak dlouho a skvěle
starala o naše hladové žaludky, si odpočinek opravdu zaslouží.
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tábořee pro děti, které se nechtějí nudit. Termín
28. 8. - 1. 9. 2006. O děti bude postaráno denně od 8 do
16 hodin. V ceně 1000,- Kč zahrnuta pedagogická péče, materiál,
obědy, pitný režim, výpravy, odměny dětem. Bližší informace
a přihlášky u paní Janečkové nebo Hruškové. Telefonicky (541
225 234) nebo osobně v DDM v bývalých kasárnách na ulici
Terezy Novákové.
Pobočk
oř
ís
ázdnino
obočkaa DDM na K
Koř
ořís
ískkové 1166 nabízí pr
prázdnino
ázdninovvé dílničky
v tter
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mínu 28. 8. - 11.. 9. 2006
ermínu
Denně od 9 do 13 hodin. Cena 150,- Kč/den.
Vedoucí: Helena Batíková
Pr
ogr
am:
Progr
ogram:
pondělí
keramické dílna s použitím engob
úterý
malování na sklo a porcelán (svícen a hrníček)
středa
dekorovaný květináč plný kytiček (Twist Art)
čtvrtek
rámeček na prázdninové foto + kořenka (použití
sádrových odlitků a barev)
pátek
malování hedvábného šátečku
Přihlásit se můžete osobně v DDM Kořískova nebo telefonicky
na 549 274 147. Těší se na vás paní Helena Batíková.

ŘE
ČK
OVICE OČIMA DĚTÍ
ŘEČK
ČKO

VOLNÁ MÍS
TA V MŠ ŠKRÉT
OVA
MÍST
ŠKRÉTO
V MŠ Škrétova jsou od září dvě volná místa pro děti s celodenní
docházkou. Informace podá ředitelka pí Fojtíková, tel. 541 225 333
nebo e-mail: msskretova@volny.cz

PRA
COVIŠTĚ DDM SE SÍDLEM N
A
PRAC
NA
ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚS
TÍ
1
3
HLEDÁ
NÁMĚSTÍ 13
Vedoucí modelářs
oužk
u. U včelařského
modelářského
včelařs
elařského
kroužk
oužku.
kého a vč
elařs
kého kr
kroužku by teoretická část probíhala na ZŠ Horácké náměstí,
praktická na Mendlově
univerzitě. Činnost kroužků bude zahájena v novém
školním roce po početním
Centr
um gynek
ol. péč
Centrum
gynekol.
péčee
naplnění.
Gr
omešo
no
Gromešo
omešovva 36, Br
Brno
Bližší informace podává
Do
Dovvolená: 77.. - 23. 77.. 2006
a zájemce o vedení kroužků
Tr vá mo
žnos
egis
tr
ace přijímá paní Psotová
možnos
žnostt rregis
egistr
trace
Tel.: 60
25 11113
(732 325 457).
6044 1125

MUDr
MUDr.. P
Peetr Zlámal
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Od 22. 5. 2006 se rozjasnilo přízemí chodby radnice barevnými
obrázky dětí, které nakreslily své okolí, školky a místa, kde bydlí.
Jsou usměvavé a kouzelné, Komise školství a mládeže (KŠM) navrhla
odměnit jako kolektiv MŠ Tumaňanova, MŠ Měřičkova,
MŠ Kárníkova a MŠ Škrétova. Těžko se vybíral nejhezčí obrázek,
byly krásné všechny. Bylo v nich patrno nadšení, s jakým děti tvořily.
Jako nejhezčí obrázek komise vybrala kresbu Filipa Müllera MŠ Tumaňanova, Tomáše Chajdy - ZŠ pracoviště Uprkova, Martiny
Drlové - MŠ Měřičkova - a Markéty Zaoralové - MŠ Kárníkova.
Všem malým malířům, ředitelkám a učitelkám, které zajistily dodání
kreseb jménem KŠM děkuji.
Za KŠM E
ajk
uso
Evva FFajk
ajkuso
usovvá
př
edsedkyně kkomise
omise
předsedkyně

4

Ř EČ
DALŠÍ INF
ORMA
CE
INFORMA
ORMACE
HORÁCKÉ SLA
VÍ
SLAVÍ
TŘICÁ
TINY!!!
TŘICÁTINY!!!

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Z řečkovické Sokolovny se nečekaně ozývají
zvuky stavby, na pódiu pobíhají dělníci
s vrtačkou, vozí kolečka a hází lopatou.
Obecenstvo se nechápavě rozhlíží a klade si
otázku: „Co se děje?“ Touto úvodní scénkou
začala akademie ke 30. výročí založení školy
Horácké náměstí a zvuky symbolizovaly její
stavbu. Následovala pestrá směs scének,
písniček, tanečních a sportovních vystoupení.
Diváci v přeplněné sokolovně potleskem
podporovali všechny účinkující. Vzhledem
k celkovému ohlasu si myslíme, že se akce
vydařila.
Ilona N
esňalo
Nesňalo
esňalovvá
ZŠ Hor
ácké náměs
tí
Horácké
náměstí

DALŠÍ R
OZŠIŘO
VÁNÍ POČTU P
ARK
OVACÍCH
RO
ZŠIŘOV
PARK
ARKO
S TÁNÍ V ŘE
ČK
OVICÍCH
ŘEČK
ČKO
Ve snaze získat chybějící finanční prostředky na úpravu nevyhovující sídlištní vybavenosti
bylo začátkem tohoto roku požádáno o dotaci z programu na podporu regenerace
panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě nařízení vlády
č. 494/2000 Sb., kterým jsou stanoveny podmínky pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu, byl vypracován tzv. projekt pro realizaci konkrétních etap regenerace.
Jedním z problémů, které tento projekt řeší, je postupné odstranění nedostatku
parkovacích míst, způsobeným několikanásobným nárůstem motorizace po roce 1990.
Pro výstavbu nových parkovacích míst byly vytipovány lokality v ulicích Měřičkově,
Novoměstské, Boskovické, Žitné a Marie Hübnerové.
Přestože v získání dotace nebyla pro letošek naše městská část úspěšná, lze alespoň část
první etapy regenerace sídlištní vybavenosti realizovat. Dostane se tak na zvýšení kapacity
parkoviště na Měřičkově, Boskovické a Novoměstské.
Započato bylo právě úpravou parkoviště na Měřikově za cca 360 tis. Kč. Stavební
úpravy v délce 105 m spočívají v rozšíření vozovky o 0,8 m na úkor přilehlého chodníku,
čímž vznikne prostor pro dva jízdní pruhy o šířce 3 m a šikmá parkovací stání
o hloubce 4,4 m a šířce 2,4 m. Šířka chodníku se zmenší ze stávajících 3 m na 2,2 m.
Místo původních 17 podélných stání
tak bude k dispozici 29 šikmých stání,
z toho dvě stání budou vyhrazena pro
zdravotně postižené.
V září se předpokládá úprava parkoviště
na Boskovické ulici. Zde bude
k dispozici 16 nových parkovacích stání.
Úpravě bude podrobena i vozovka
přiléhající k ZŠ Novoměstská a to
především v souvislosti se zajištěním
parkování pro nové byty v nástavbách
domů na Žitné.
Ing. Jiř
Jiříí Menšík
in
ves
tiční rref
ef
er
ent
inves
vestiční
efer
erent
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Přestože naše naděje na
získání státní dotace pro
pr vní etapu regenerace
panelového sídliště se ztratily
ve spletitých chodbách
ministerstva pro místní
rozvoj a v soutěži o lesklou
kliku nás přeskočily zdatnější
obce, podařilo se realizovat
druhou etapu rekonstrukce
dětského hřiště na Horáckém
náměstí. Část pro starší děti,
dokončenou v prosinci loňského roku, doplňuje oplocené hřiště
s houpačkami a houpadly. Uprostřed je palisádou ohraničené
pískoviště, do kterého ústí na terénu osazená skluzavka a dřevěná
rampa s lanem. Nástupní pahorek skluzavky je opatřen travním
kobercem. Z důvodu zapěstování travního koberce byl po dobu asi
14 dnů kopeček nepřístupný.
Obě hřiště symbolicky spojuje dřevěný mostek, rozdělení hřišť podle
věku zvyšuje bezpečnost zvláště těch menších dětí, bezprostřední
blízkost hřišť zase umožňuje pohodlný dohled dětí rozdílného věku.
I když se jedná o zařízení splňující přísné bezpečností předpisy,
především u těch nejmenších dětí nelze zaručit naprosté bezpečí bez
dohledu dospělých.
Úklid ploch je sjednán v dostatečné četnosti 1 x týdně, pokud se
však malí i velcí návštěvníci nebudou chovat ohleduplně, všechno
bude marné. Doufejme, že nové hřiště bude ušetřeno nájezdu vandalů
a zlodějů. Než stavební dělníci stihli přemístit demontované původní
houpačky na jiné hřiště, někdo je předstihl a část dřevěné sestavy
přemístil do svého vlastnictví.
Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil
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DĚT
SKÉ HŘIŠTĚ N
A HORÁCKÉM
DĚTSKÉ
NA
NÁMĚS
TÍ JE K
OMPLETNÍ
NÁMĚSTÍ
KOMPLETNÍ
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Jednou z mnoha kulturních akcí připravených na sám
začátek prázdnin jsou již tradiční Slavnosti
er
Pernštejnského panství, letos pořádané již od út
úter
erýý
4. 77.. až do neděle 9. 77.. 2006
2006. Proč právě na ně
upozorňujeme? Mezi Nedvědicí i hradem Pernštejnem
a naší MČ existuje již řadu let nepsaná dohoda
o kulturní spolupráci. Řada akcí pro veřejnost u nás
proběhla díky pochopení našich partnerů - výstava
obrazů Aloise Lukáška, Stanislava Bělíka, beseda
s kastelánem hradu Mgr. J. Z. Škrabalem a další.
Navíc hrad Pernštejn a okolní obce a městečka patří k
tomu nejkrásnějšímu, co první partie Vysočiny
Brňanům a nám z Řečkovic a Mokré Hory zvlášť
nabízejí. Letos však nabízejí vedle již tradičního hradu
Pernštejna, Nedvědice, Doubravníku a Smrčku svůj
program i Křížovice, Lomnice, Černvír a Štěpánov.
Na hr
adě P
er
nš
hradě
Per
ernš
nšttejně předvedou svoje umění šermíři
z různých skupin historického šermu každodenním
programem, uvidíte historická řemesla, atraktivní divadelní
vystoupení, závody ve střelbě, vystoupí zde nedvědický
pěvecký sbor Cvrčci, sehrány budou pro děti pohádky
Zvířátka a loupežníci a Pohádka o Morhomorovi
a komedie Čajová romance. V hradní kapli bude v sobotu
jedenkrát v roce sloužena mše svatá.
Nejvíce k vidění, slyšení i k ochutnávání bude
vN
edvědici - výstavy obrazů Jaromíry Knoblochové,
Nedvědici
Přemysla Povondry, výstavy železničních modelů, výstava
včelařů a jejich výrobků a výstava o historii města
Tišnova, o držitelích Pernštejna a Řádu zlatého rouna
bude přednesena odborná přednáška.
Z hudebních celebrit se představí Jakub Smolík, hudební
skupiny Harlej, Alkehol, SCA, Exit, Žlutý pes, Maňana,
Argema, písničkář Ladislav Zítka, Revival Beatles, Jarda
Hypochondr a Divná parta, Maxim Turbulenc, vystoupí
Eva a Vašek, dechovka Vacenovjáci a další. V Nedvědici
proběhne i několik sportovních soutěží a akcí a vystoupí
místní i přespolní dětské, mládežnické a sportovní kluby.
Nouze nebude o kulinářské speciality vyhlášených firem
na stáncích i v lokálech.
V Doubr
u bude otevřena výstava nám známého
Doubraavník
vníku
řezbáře Vatra Baxy, paličkovaných krajek Anny
Zlochové a Jaroslavy Sudomové, bude zpřístupněna
hrobka Mittrowských, v kostele zazní koncert
Tišnovského komorního orchestru, a na radnici bude
instalována výstava fotografií.
V sousedním Čer
nvír
u bude otevřen s výkladem
Čern
víru
místní románsko-gotický kostelík, v nedaleké
Kř
ížo
vici v Galerii z ruky budou vystaveny obrazy
Křížo
ížovici
Karla Rossího.
V synagoz
synagozee v Lomnici se uskuteční výstava
s názvem Příběh Serenyiů, která bude věnována
držitelům Lomnice a zdejšího panství.
Na Smr
čk
u se sejdou příznivci koní, obec Štěpáno
Smrčk
čku
Štěpánovv
připravila Den otevřených dveří v Železárnách, proběhne
zde Sochařské a slévárenské sympózium a můžete být
i svědky odlití uměleckých plastik z litiny.
Pochopitelně nelze informovat o všem co se
a zejména kdy chystá, vždyť předběžný program
slavností čítá 5 hustě popsaných stran! Nosným
motivem slavností v prostorách hradu Pernštejna
a v Nedvědici bude letos osobnost Vratislava
z Pernštejna a renesanční doba, v níž žil.
Všem zájemcům o krásný a na události bohatý výlet
na Pernštejnské panství doporučuji vyhledat plakáty
nebo zanedlouho navštívit webové stránky obce
Nedvědice www.nedvedice.cz, kde bude aktuální
program slavností zveřejněn.
I.K.
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SLA
VNOS
TI
SLAVNOS
VNOSTI
PERNŠTEJNSKÉHO
PANS
T VÍ 2006
ANST

Srdečně Vás zveme na

SV
ATOJÁNSKÉ POSEZENÍ
SVA
s hudbou, tancem a opékáním špekáčků při cimbálové muzice „SYLVÁN“
ve čtvr
6.00 hodin
čtvrttek 22. 6. 2006 v 116.00
srdečně zvou zaměstnanci
DPPS Naděje, Hapalova 20

NADĚJE
Domov pro přechodné pobyty seniorů s denním stacionářem
Brno-Řečkovice, Hapalova 20, tel.: 549 273 746
Vážení senioři,
Přijďte mezi nás do denního stacionáře, každý den od 8.00 hodin (nebo dle domluvy).
Nabízíme Vám možnost obědů - výběr ze dvou jídel, cena 38,- Kč.
V našem denním stacionáři máte možnost využít Váš volný čas v příjemném
prostředí (cvičení, trénink paměti, výtvarná činnost, práce s keramikou a hlínou,
vycházky do okolí, bohoslužby, posezení u kávy s četbou apod.)
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci Naděje - Hapalova 20

TAK
OVÁ B
YLA LÉT
A P
ADESÁ
TÁ
AKO
BYLA
LÉTA
PADESÁ
ADESÁT
V řadě předchozích příspěvků tohoto volného seriálu jste měli možnost si na zcela konkrétních
osudech našich spoluobčanů připomenout, co všechno se v důsledku února 1948 v naší
zemi dělo. Připomenout si, kdo za všemi těmi zvěrstvy stál, a uvědomit si, že ještě zdaleka
není vyhráno. Že ještě existují síly, které by se rády a s nadšení vrátily o půlstoletí zpět.
Ten dnešní příběh se tak trochu vymyká z předchozí řady. Hovoří totiž o člověku, který byl
původně občanem SSSR, za války gardovým důstojníkem Rudé armády a poté občanem
ČSR. Jak se k němu zachovala jeho nová i původní vlast v padesátých letech stojí za přečtení.
Vladimír Hr
ozný
Hrozný
Narodil se v roce 1923 ve Vladivostoku na Dálném východě, jeho rodiče záhy zemřeli
a o výchovu se starala rodina přátel. Jako mladík absolvoval technické odborné učiliště
a v roce 1942 byl povolán do armády. Na frontě sloužil nejprve u pěchoty, později byl
převelen jako technicky erudovaný voják k bitevnímu letectvu. Dosáhl hodnosti
podporučíka, ale za drobný kázeňský přestupek mu byla snížena hodnost. V důsledku
vážného zranění válku dokončil jako starší seržant gardových průzkumných
motorizovaných jednotek RA, se kterými přijel jako jeden z prvních na počátku května
do Prahy. Tam tehdy poznal krásnou mladou dívku a byla z toho láska jako trám.
V roce 1946 se oženil a získal naše občanství. Se svojí ženou se rozhodli k návratu do
SSSR, kde byl jako repatriant umístěn v lágru. Jeho žena byla poměry v SSSR zděšena,
vrátila se do Prahy a později se i rozvedla. Po roce byl Vladimír propuštěn a na vlastní
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pěst se pokusil přejít hranice do Československa. Ještě na sovětském
území bývalé Podkarpatské Rusi byl na udání místního převaděče zatčen
a dostal tři roky. Během eskortování do věznice se mu podařil útěk.
Obrátil se znovu na západ a tentokrát mu přechod do ČSR vyšel.
Pobýval v Bratislavě, bylo mu 25 let a o tom, co prožil ve své původní
vlasti, občas velmi otevřeně hovořil. Zejména pod zdejší masivní
propagandou, že „vše sovětské - náš vzor“. Psal se však rok 1948, a tak se
hned našli ochotní a oddaní udavači. Opět byl zatčen a předán sovětským
poradcům z NKVD. Na výslechu ve Lvově si ho „podávali“ dva sovětští
důstojníci. Za „nezákonné opuštění původní vlasti a hanobení SSSR“ si
vysloužil 10 let v gulagu na severu Uralu, na rozhraní mezi tajgou a tundrou.
Čekala ho těžba dřeva pro potřeby nových měst a vesnic budovaných za
polárním kruhem, kde se těžilo uhlí a ropa. Na rozdíl od psychického
týrání u výslechů zde čekala odsouzence úmorná 12hodinová práce v lese.
V létě v bažinách a pod mraky komárů, v zimě do - 40 oC. Když začaly
mrazem pukat stromy - jen tehdy se nepracovalo. Za splnění denní normy
bylo 30 dkg odporného kyselého, černého a mazlavého chleba a něco
mezi polévkou a omáčkou z krmné řepy. Pokud maso, tak jedině rybí malý kousek jen v neděli nebo o svátcích. Dávka potravy byla vypočtena
tak, aby člověk nezemřel hladem a mohl si prožít své peklo až do dna.
Za nesplnění těžební normy byl snížený příděl potravy a za útěk
ihned po dopadení trest smrti zastřelením. Jakési zmírnění tohoto
nelidského režimu nastalo až po smrti Stalina. Tehdy se zvýšily dávky
potravin a zmírnily se i nelidské pracovní podmínky. Přišla amnestie.
V té době došlo i k prvním deportacím odsouzených cizích státních
občanů zpět do jejich vlasti. Byli propouštěni němečtí váleční zajatci
i další vězni, mezi nimiž byl i Vladimír Hrozný. Čekala ho cesta do
Československa. Ještě před deportací museli projít krátkou ozdravnou
a vyživovací kůrou v lágru nedaleko Moskvy. Když už se tak docela
nepodobali vězňům z nacistických koncentráků, mohli odjet. A tak
Vladimír začal pracovat jako horník na Ostravsku, dostal byt
v Havířově, potom pracoval jako strojník v Opavě, technik na stavbě
dálnice v Brně, bagrista v Praze a okolí. Zde se také oženil a založil
rodinu. Teprve v devadesátých letech se přestěhoval do Brna, kde si
na Mokré Hoře přestavěli zděděnou chatu na rodinný dům. Většinou
vlastníma rukama. Před dovedností a nezdolností Vladimíra Hrozného
se musí každý soudný člověk hluboce sklonit.
Utrpení, které musel prožít na vlastní kůži, v něm posílilo silné sociální
cítění a vědomí spravedlivého hodnocení lidí i přicházejících událostí
a životních situací, jako i nesmyslně prosazované rovnostářství. Jeho
předchozí životní zkušenosti jej vždy vedly k činům, vyjádřením
i postojům, aby se již nikdy nemohla opakovat ona krutá a likvidační
totalita sovětského i československého typu. Poznal, co dokáže zrůdný
režim a kam až sahá jeho nenávist. A nebyl jediný, na kom se tak
vychvalovaný „komunistický ráj“ takto podepsal.
Jen z bývalého Československa bylo po konci války vydáno do SSSR
bez jediného slova oficiálního protestu z naší strany a za vydatné
pomoci StB několik tisíc bývalých ruských emigrantů z revolučního
Ruska a jejich potomků, kteří v Masarykově republice našli azyl
a nový domov. Za všechny jmenujme legionáře - armádního generála
Sergeje Wojczechowského. Ale stejně tak se tato zvůle týkala i našich
občanů, kteří se ocitli na seznamech NKVD jako nežádoucí osoby.
Většinou jsme o nich už nikdy neslyšeli. Příběh Vladimíra Hrozného
nám budiž mementem při hodnocení proklamací dnešních
následovníků Lenina, Stalina a Gottwalda, stále se opírajících
o oprávněnost diktatury proletariátu na cestě ke komunismu. Nikoho,
kdo má zdravou paměť, nemůže tento příběh nechat lhostejným při
rozhodování o budoucnosti nás všech.
Iv
an K
oláčný
Ivan
Koláčný
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Ř EČ
JUBILANTI
V KVĚTNU 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Květoslava COUFALOVÁ
Bohumír FIALA
Vilemína KOMÁRKOVÁ
Františka MOTALOVÁ
Marie SLIMÁČKOVÁ
Anna FIALOVÁ
Vilém VÁŇA
Jan DVOŘÁK
Libuše ŠŤASTNÍKOVÁ
Milada BR?ŽOVÁ
Jindřich MAREK
Karel WALNER
Jan HARVÍLKA
Josef VČELÍK
Anežka NÁDENÍČKOVÁ
Marie CRHOVÁ
Božena HUTÁRKOVÁ
Marie PLŠKOVÁ

96 let
96 let
96 let
95 let
95 let
94 let
93 let
90 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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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.
VČELAŘ nabízí med květový, lipový, akátový, lesní od 95,-Kč/kg,
medovinu, mateří kašičku, propolis. PO až PÁ 15-18 h nebo domluva
tel. 549250323 Kr. Pole, Sv. Čecha 36, zast. tram. č. 1 „Husitská“.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel: 541227559, mobil 737/405886.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
DRAK - dětské tábory (7-18 let), Vysočina (1. 7. - 2. 9.). Minitábory
rodiče s dětmi do 10 let - Jeseníky. Tel.: 541634309, www.drak.cz.
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
KOUPÍM DB nebo OV 1-2+1 Řečkovice, nejlépe cihla. T. 602558449.
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - vhodné pro kanceláře.
V rodinném domku v Ivanovicích - Kouty, 2x65 m2, vždy
s koupelnou a WC (1. a 2. patro), garáž v domě + 2 stání u domu
mimo komunikaci. Cena 16.000 Kč/měsíčně, energie extra.
Od 1. 7. 2006, kontakt: 604 149 182, 549 27 43 07.
OD 2. KVĚTNA SLEVA METROVÉHO ZBOŽÍ. Prodáváme také
tkaničky do bot. Prodejna metrového zboží, galanterie, ponožek
a prádla, Vránova 171 - pí. Sedláková - bývalá zelenina - blízko
pošty. Prod. doba 9.30-12.30, 13.00-18.00. Těšíme se na vaši návštěvu.
PODNIKÁTE? Je správné plnit zákonné povinnosti v bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci. Zn.: kvalita, certif ikát. Email:
kvalita.bozp@seznam.cz, mobil: 723208920, tel: 549271992.
BANKOVNÍ PŮJČKY do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.
NOVĚ OTEVŘENO KADEŘNICTVÍ JOLI, Měříčkova 18. Střihy
již od 50,- Kč. Tel.: 774 119 509.
LÉKAŘ KARDIOLOG SHÁNÍ KE KOUPI BYT 3+1 nebo větší
2+1, OV nebo DB, do 2 mil. Tel. 549 213 076.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.
VYMĚNÍM 1+1 se šatnou a balkonem na Horáckém nám. za 2+1
nebo 3+1 nejlépe v Řečkovicích. Doplatek respektuji, starým lidem
pomůžeme se stěhováním. Tel.: 549 27 47 13, 775 399 664.
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JAZYK
OVÉ KURZY
JAZYKO
- Kurzy angličtiny, ruštiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny
- Individuální, skupinové (max.6-8 studentů), krátko i dlouhodobé
- 4.000,-Kč / 1x2 hod.týdně - září 2006 - červen 2007
- 8.000,-Kč / 2x2 hod.týdně - září 2006 - červen 2007
- Výuka po celý den (sobota i neděle), nápoje zdarma
V ZAHRANIČÍ:
Poradíme s výběrem kurzu a školy.
Zajistíme nejvýhodnější dopravu, ubytování, stravu.
Chcete strávit 1 týden v angl. rodině s kurzem v jaz. škole včetně
letecké dopravy za méně než 10.000,- Kč ?

Mgr
.L
ubomír Minař
ík - Language Cour
ses
Mgr.L
.Lubomír
Minařík
Courses
Nové náměs
tí 118,
8, 62
no, T
el.: 603 22112135
náměstí
6211 00 Br
Brno,
Tel.:
E-mail: lminarik@v
oln
eb: www
.jazyky
.cf.cz
lminarik@voln
olnyy.cz W
Web:
www.jazyky
.jazyky.cf.cz

T V SER
VIS DO 48HOD
SERVIS
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V Řečkovicích na Novém náměstí:

PŘIJATELNÉ CENY
Tel.: 602 80 80 81
Akce:
Okolí Řečkovic doprava zdarma
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