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Neutěšený stav školních sportovišť trápí nejednu školu, ZŠ Novoměstská nevyjímaje. Díky mimořádné investiční dotaci z rozpočtu města
Brna ve výši 2,4 mil. Kč mohla naše městská část během letních prázdnin provést kompletní rekonstrukci nevyhovujícího asfaltového
hřiště. Škola nyní disponuje moderní hrací plochou pro míčové hry s umělým trávníkem Terragreen o rozměrech cca 30 x 50 m s drenáží,
zaplocením, krytými hráčskými lavečkami a tribunou.
Sportoviště bude mimo čas školní výuky využíváno také oddílem národní házené 1. NH Brno, který se ZŠ Novoměstská úspěšně
spolupracuje od svého vzniku v roce 2003. V letošním roce dosáhlo družstvo mužů 1. NH Brno vytčeného cíle a probojovalo se až do
prvoligové soutěže. Řečkovičtí fanoušci tohoto ryze českého sportu se tak mohou těšit na pravidelné prvoligové zápasy, mistrovské turnaje
a poháry pro mládež. Házenkáři jsou si vědomi, že pro jejich plány je nezbytně nutná podpora mládeže a dorosteneckých složek, protože
ti tvoří základ úspěchu a rozvoje oddílu. Tím se rozšiřuje už tak pestrá nabídka organizovaných sportovních aktivit pro děti a mládež
v naší městské části.
Nezbývá tedy, než se těšit na slavnostní otevření školního hřiště spojené s ukázkami národní házené, a to v pátek 30. 9. 2005 v 16 hodin.
Veřejnost je srdečně zvána.
Oliver P
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7. SCHŮZE RMČ
ZPRÁVA
46. schůz
onala 20. 77.. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako zhotovitele, který provede rekonstrukci školního
hřiště v areálu ZŠ Novoměstská 21, firmu IFM Trade, s. r. o., Cejl
66, Brno,
- povolila MŠ Kárníkova 4 zvýšení počtu dětí ve třídě na 26 a MŠ
Tumaňanova 59 na 25,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila jako zhotovitele, který pro městskou část zpracuje pasport
zeleně, firmu Projekce zahradní a krajinná a GIS, s. r. o., Mathonova
60, Brno,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
47. schůz
onala 3. 8. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- vzala na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden červen 2005,
- vzala na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- červen 2005,
- projednala výhled vlastních příjmů městské části na období let
2007 - 2016,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- projednala návrh novely tzv. Tržního řádu, který stanovuje tržní
místa v městské části,
- schválila vyjádření k „Bezpečnostnímu programu prevence závažné
havárie společnosti Lachema s. r. o.“,
- schválila „Zadání projektu regenerace panelového sídliště BrnoŘečkovice“,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

VEDLE K
ONTEJNERŮ ODP
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KONTEJNERŮ
ODPAD
NEP
ATŘÍ
NEPA
Rozšířený nešvar, totiž odkládání odpadů včetně jeho objemných
součástí v okolí sběrných nádob, se snaží vyřešit nová brněnská
vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Udržovat
čistotu, tedy i odklízet tzv. „černé skládky“ na stálých stanovištích
sběrných nádob včetně okolí do dvou metrů od vnějšího obvodu
nádob nebo od kontejnerového stání, je podle vyhlášky povinen
vlastník objektu. Toto ustanovení řeší především případy, kdy se
kontejnery sloužící určitému objektu nacházejí na veřejně přístupném
prostranství. Neukázněný obyvatel, který odpad pohodí v okolí
kontejnerů, by si měl být vědom, že nejenom hyzdí vzhled naší
městské části a dopouští se přestupku, ale také může způsobit potíže
osobě, která příslušný obytný dům vlastní, tedy v mnoha případech
společenství vlastníků či družstvu, jehož je členem. K ukládání
objemných odpadů v souladu s právními předpisy poslouží sběrné
středisko odpadů v ulici Hapalově.
Ing. Jan Klement, OŽP
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PŮJČKY Z FONDU R
OZV
OJE
RO
ZVO
BYDLENÍ
Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města
Brna - etapa I. roku 2006.
Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových domů. Jednotlivé tituly půjček jsou
obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové
vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova
fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního
zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací,
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo
půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické
instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace staršího
výtahu dle inspekční prohlídky.
Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději
do 15. 10. 2005 prostřednictvím té městské části, ve které se
obytný dům nachází.
Formuláře žádostí a další informace je možné získat na bytovém
odboru ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
621 00 Brno, tel. 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz,
pravidla a formulář s informacemi pro poskytnutí půjčky jsou
k dispozici rovněž na internetové adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji
si vyřídit - Bytový odbor - Půjčky z FRBMB).
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V rámci Projektu Brno-Zdravé město se ve dnech 25. září - 2. října
2005 uskuteční již 11. ročník Brněnských dnů pro zdraví. Mimořádná
nabídka 60 akcí pro zdraví bude zahrnovat aktivity zaměřené na
pohyb, zdravou výživu, outdoor, relaxační techniky, bioprodukty,
zvládání stresu, vyšetření zdravotního stavu, poradenství
o civilizačních onemocněních, hry a soutěže pro děti. Přehled akcí
najdete na www.zdravemesto.brno.cz
Mgr
ana Dr
aholo
Mgr.. Iv
Ivana
Draholo
aholovvá
vedoucí K
ancelář
no-Zdr
Kancelář
ancelářee Br
Brno-Zdr
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OU...
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12 zve i v dalším
školním roce děti i rodiče na své akce! Veškerý program je
otevřený pro veřejnost!
Aktuální nabídk
a:
nabídka:
stř
eda 28. zář
tředa
záříí
Pohádkový les
hra plná pohádkových postav (pro děti
od 5 do 10 let, Zamilovaný hájek)
pondělí 224.
4. řříjna
íjna
Stolní deskové hry
další pokračování oblíbeného programu
(pro děti i rodiče, v klubovně)
stř
eda 23. lis
tředa
listtopadu
Čajovna
vychutnejte si příjemné podzimní
odpoledne u dobrého čaje a her
(pro děti i rodiče, v klubovně)
út
er
3. pr
osince
úter
erýý 113.
prosince
Vánoční rukodělky vytvořte si sami tu správnou vánoční
atmosféru (pro děti i rodiče, v klubovně)
Další informace najdete na plakátech, na nástěnce u Knihovny,
nebo na adrese: http://www.severka.cz/klub
Klub Za školou pracuje za podpory MČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora a dotace Statutárního města Brna. Děkujeme!!!
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OGRAM PŘEDNÁŠEK N
A II. POL
OLETÍ 2005
PROGRAM
NA
POLOLETÍ
Dne
26. 9.
10. 10.
24. 10.
7. 11.
21. 11.
5. 12.
19. 12.

Přednášející
Jan Vlasák
Hana Druckmüllerová
Mgr. Jaromír Procházka
Iveta Pokorná
Ing. Lumír Sochorec
RNDr. Ivan Mrázek
Předvánoční beseda

Název přednášky
Kazachstán
Švýcarské Alpy - MONTE ROSA
Jižní Dalmácie a Černá Hora
Nabídka léčebných prostředků
Cestománie I.
Libyjská poušť

Začátek
17 hod.
17 hod.
17 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.
16 hod.

Zájezd: sstř
íjna - př
ihláš
ky př
ednášce 26. zář
tředa
přihláš
ihlášky
přii př
přednášce
záříí
tř
eda 5. řříjna
Trasa: ÚSO
V - zámek
ovar Lit
ovel - eexk
xk
ur
UML
OV - zámek
aple
ÚSOV
zámek,, piv
pivo
Lito
xkur
urzze, PL
PLUML
UMLO
zámek,, ŠOŠŮVKA - kkaple

OTE
C JJAN
AN P
ACNER ODCHÁZÍ
TEC
PA
Poosmé jsme mohli na slavnostní svatovavřinecké mši pod širým nebem ve
sluncem zalitém hodovém areálu slyšet ten příjemný, povzbuzující hlas, který
dával naději všem, abychom vytrvali ve své práci, abychom měli odvahu a nebáli
se vyvinout jakoukoliv aktivitu ve prospěch člověka.
Díky vstřícnosti otce Jana, přátelskému a otevřenému jednání s lidmi, díky jeho
vlídnosti, sportovnímu duchu, jeho paměti pojmenovat každé dítě jménem,
bývá řečkovický kostel naplněn věřícími a hodový areál při slavnostní
svatovavřinecké mši zcela zaplněn. Za oltářem pod širým nebem se vypíná bílá
věž, přičiněním otce, opraveného kostela.
Otec Jan je člověk, který se upřímně snažil hledat cestu k Bohu, dělí se poctivě
s námi o své zkušenosti a myšlenky a k tomu hledání nás zval.
Jeho opravdovost, upřímnost a pokora v hledání, v dávání naděje, dovedla
oslovit mnohé, nejen věřící. Upřímně mu děkujeme za vše, co nejen v oblasti
duchovní, ale i při generální opravě našeho chrámu a pro naši farnost a obec
vykonal.
I přes lítost při jeho odchodu z našeho společenství, věříme, že jeho opravdová
služba bližnímu bude přínosná i ve vojenském prostředí, do kterého byl povolán.
Jeho působení mezi námi bylo nám darem. Jím často zdůrazňovaná slova
předchozího papeže Jana Pavla II. „Nebojte se“ nás budou nadále provázet.
Boží milost byla jistě s ním.
Přejeme mu tedy, aby jej provázela i nadále a přitom zůstala i s námi.
řečk
ar
níci
ečkoovičtí ffar
arníci

PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Po sedmi krásných letech života v centru pohostinných Řečkovic přišla chvíle rozloučení. Od úkolů duchovního správce katolické
farnosti odcházím působit jako vojenský kaplan do Armády České republiky.
Práce v Řečkovicích mi přinesla mnoho radosti, krásných setkání, zážitků a nových zkušeností. Děkuji touto cestou farníkům,
přátelům i Vám všem, s kterými jsem se setkával mimo kostel. Díky také všem, kdo jste se jakoukoli pomocí podíleli na opravách
kostela svatého Vavřince a pomáhali zvládat těžkosti s nimi spojené.
Přeji Vám všem pevné zdraví těla i duše, pěkné vzájemné vztahy a co nejvíc radostných chvil. S vděčností na Vás budu nadále
pamatovat i za Vás prosit.
Díky, přeji Vám vše dobré!
P. Mgr
acner
Mgr.. Jan P
Pacner

LIDO
VÉ MISIE PO 557
7 LETE
CH
LIDOVÉ
LETECH
Možná si někdo povšiml, že u většiny katolických farních kostelů stojí tzv. misijní kříže s letopočty, následujícími asi po 10 letech. Tak je
tomu i v řadě evropských zemí. Na našem dřevěném kříži v Řečkovicích je naposledy zaznamenán rok 1948. To znamená, že totalitní
přerušení tradice zde trvalo plných 57 let. Nyní se lidové misie do Řečkovic konečně vracejí. Uskuteční se ve dnech 8. - 16. října 2005
a jsou na ně zváni všichni obyvatelé naší místní části. A nebojte se, nikdo se nemusí obávat nátlaku a obtěžování. Slovo misie má už
v našem středoevropském kulturním okruhu poněkud jiný význam: není „lovem nových duší“, ale duchovní obnovou jen těch obyvatel
farnosti, kteří o to stojí, kteří se budou cítit touto akcí nějakým způsobem obdarováni. Misionáři - dva kněží z poutního místa Králíky ve
východních Čechách - budou mimo jiné přednášet, odpovídat na otázky po smyslu života a smrti, po hodnotách, které nepomíjejí.
Nabídnou dialog všem hledajícím, kteří chtějí bez předsudků a zášti poznávat krásu víry a etických zásad, stanovených před staletími
především v zájmu pokojného a zdravého života lidstva. Součástí letošních misií tak budou kromě bohoslužeb také přednášky, besedy,
kulturní akce, setkání mládeže a podobně. Pokud máte také zájem rozšířit svůj kulturní obzor, vyberte si akci podle své chuti. Program
bude včas zveřejněn na nástěnkách u kostela svatého Vavřince a na internetových stránkách farnosti: http://farnost.katolik.cz/reckovice.
Za ffar
ar
nos
ácla
arnos
nostt Mgr
Mgr.. V
Václa
áclavv Štaud
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Měsíce plánování a příprav, nakonec kvaltování s novým
tanečním parketem, který neplánovaně zabral místo pro
májku, hledání nového místa na máju, kácení narušených
stromů v areálu, určení, který odbor má na starost
odstranění pařezů, pátrání po transparentu „Vítáme vás na
Vavřineckých hodech“, napjaté sledování oblohy, jestli
nezaprší, domlouvání hluchému telefonu, na který
neplatil ani technik Telecomu, přesvědčování Vlastíka, že
bláto nebude, natření laveček, odvoz nepořádku, hledání
plachty nad pódium, zoufalé shánění cen do tomboly
s následnými úvahami, co s tolika tombolovými cenami
- typická atmosféra před Vavřineckými hody. Samotné
hody předznamenávalo dopravně organizačně technické
dobrodružství v podobě transportu májky z mokrohorského polesí přes výkopy a křižovatky. Pominu-li celkem
bezpečné hodové zvaní, po náležitých úpravách a krášlení
poraženého kmene došlo v sobotu dopoledne
k další adrenalinové libůstce - stavění máje. Na vztyčené
májce však byla patrná vada na kráse - věnec se v koruně
zachytil o větev a visel nakřivo. Zdánlivě bezvýchodnou
situaci se nakonec podařilo chase z Řečkovické třináctky
vyřešit. Bylo to však tak uchvacující drama, že můj tchán
se na to musel dívat, přestože moc dobře věděl, že má

doma péct husu na oběd, přičemž za svůj pozdní příchod
byl kritizován všemi hladovými v domě.
Půl hodiny před sobotním slavnostním průvodem, posílen
lživou předpovědí počasí ze začátku týdne o tropických
vedrech, které nás čekají na konci týdne, zavtipkoval jsem
slovy „A nezaprší a nezaprší“. Některé pověrčivé osoby mě
osočily, že takové hloupé řeči přinášejí smůlu, zareagoval
jsem přihlouplým úsměvem. Za malou chvíli začalo pršet.
Raději jsem popošel stranou, abych nějakou neschytal. Když
si krojovaný průvod rázoval Řečkovicemi, po mém deštíčku
už nebylo ani památky.
S postupujícím časem se začal areál plnit, chudina se snažila
proniknout bez placení, čemuž odhodlaně bránila
pořadatelská služba, dechovka přitvrzovala, až ji pozdě
v noci nahradila formace Vikýř. Parket prodělával hlavní
zatěžkávací zkoušku. Odlehlejší kouty areálu byly spíše
pro otrlejší, tu letěla láhev, tu facka. Je zázrak, že se všechno
podařilo tak rychle uklidit, aby mohla proběhnout
majestátná a pokojná mše, důstojné rozloučení otce Jana
Pacnera se zdejší farností.
Vystoupení hlavního hosta nedělního programu, BROLNu
Jindřicha Hovorky, bylo mistrovským triumfem skvělých
a profesionálních muzikantů s křišťálově čistým podáním
lidové písně. Do modra vybarvená nedělní obloha se odpoledne sice trochu zakabonila, ale na zdaru letošních hodů to už nic nezměnilo.
Před jedenáctou hodinou večerní začalo pršet a přestalo až v úterý odpoledne. Inu, nezaprší a nezaprší…
Oliver P
os
píšil
Pos
ospíšil
Měs
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elké Řečk
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třináct
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adatelům
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átk
tným lidem, bez kt
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átkaa všem obět
obětaavým a ocho
ochotným
kter
erých
byy V
Vaavř
vřinecké
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yly..

ZAHRÁDKÁŘI HOR
TUSU INF
ORMUJÍ
HORTUSU
INFORMUJÍ
Chtěli bychom se s vámi podělit o pěkné zážitky ze dvou zájezdů. V sobotu 18. června jsme ráno vyjeli směrem na Olomouc, zastavili
jsme v arboretu v Bystrovanech. Areál je na rovině, pěkně osázený s možností posedět na lavičce nebo při kávě venku, kde všechno kvete.
V prodejně jsme si nakoupili trvalky a skalničky, a pak jsme pokračovali dál na Svatý kopeček, kde jsme navštívili kostel. Byla tam svatba,
a tak jsme v tichosti prohlíželi výzdobu a zúčastnili se části obřadu. Poslední naše návštěva patřila zámku v Náměšti na Hané. Je tam
výstava kočárů i pěkný interiér. Poslední zastávku jsme pak měli v Černé Hoře, kde jsme se občerstvili a spokojeni dojeli do Řečkovic.
Za čtrnáct dnů opět v sobotu 2. července jsme odjížděli ve stejný čas. První zastávka byla na zámku v Bučovicích, kde jsme si prohlédli
zámek. Pokračovali jsme dál do Buchlovic, tam jsme poobědvali a navštívili zámek, kde byla krásná výstava růží. Při prohlídce jsme
obdivovali interiér a krásné květiny, které tuto krásu jen zdůraznily. Po prohlídce jsme v parku navštívili výstavu fuksií. Nevěděli jsme
co máme obdivovat, zda drobné kvítky nebo veliké květy různých barev, kterými byli fuksie obsypány. Kdo tuto výstavu navštívil,
neodolal a zakoupil alespoň jednu květinu. Poslední zastávka byla na Velehradě, kde nás v bazilice s výkladem provedly dvě studentky
gymnázia. Pak už nás čekala cesta domů.
Chtěli bychom pozvat jak členy tak i další zájemce na ukázku letního řezu ovocných stromů 13. srpna v 9 hod. dopoledne u př.
Rakusové na ulici Královka a dále na členskou schůzi 21. září v areálu bývalého pivovaru v 19 hod. s občerstvením.
Náš výbor srdečně zve členy i příznivce Hortusu.
Sk
Sk..
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Není to tak dávno, co jsem ve svém článku o proměnách bývalé
cihelny za dnešní Billou vzpomenul i čtyři půvabné sestry
Božoňovy a jejich rodiče. Nyní jsem se dozvěděl, že maminka,
paní Božena Božoňová minulý měsíc oslavila úžasné
92. narozeniny. Je to stále ta milá a usměvavá paní a ani jejím
dcerám léta neubrala nic z jejich šarmu. Dodatečně se připojuji
k Mirce, Božence, Blance, Iloně a jejich rodinám a přeji za sebe
a známé jubilantce do dalších let klid, pohodu a lásku jejích
blízkých.

DŮM DĚTÍ INF
ORMUJE
INFORMUJE
O PŘIPRA
VOVANÝCH KR
OUŽCÍCH,
PŘIPRAV
KROUŽCÍCH,
KURZE
CH PR
O ŠK
OLNÍ
KURZECH
PRO
ŠKOLNÍ
ROK 2005/2006
VEŠKERÉ UVEDENÉ CENY KR
OUŽKŮ SE VZT
AHUJÍ
KROUŽKŮ
VZTAHUJÍ
NA POL
OLETÍ.
POLOLETÍ.
I. DDM KOŘÍSK
OVA 116,
6, PRA
COVIŠTĚ „U D
VOU TET“
KOŘÍSKO
PRAC
DV
Odpo
vědná pr
aco
vnice
Odpovědná
praco
acovnice

OREL - JEDNO
TA
JEDNOT
BRNO - ŘE
ČK
OVICE
ŘEČK
ČKO
Vás zve na oslavu 80. výročí založení jednoty v Řečkovicích,
vysvěcení hřiště a tenisových kurtů v neděli 18. září 2005
Program:
10.00 Mše svatá v kostele sv. Vavřince
Výstava z historie jednoty v boční kapli
14.00 Vysvěcení orelského hřiště a tenisových kurtů za gymnáziem
Hry pro děti, opékání špekáčků, hudba
Fotbalový turnaj
Srdečně zve Jednota Orla Brno - Řečkovice

paní Marie Kučerová.
Telefon: 549 274 147

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

500,500,500,700,700,1 000,700,1 200,600,300,600,700,-

II.PRA
COVIŠTĚ N
A ZÁKLADNÍ ŠK
OLE HORÁCKÉ
II.PRAC
NA
ŠKOLE
NÁMĚS
TÍ Č.
13, BRNO 62
1 00
NÁMĚSTÍ
Č.1
621
Vchod z pr
tr
an
en.
praavé sstr
tran
anyy od tělocvičky
tělocvičky,, bude zř
zřeetelně označ
označen.
Zodpo
vědné pr
aco
vnice
Zodpovědné
praco
acovnice
Ing.Karla Psotová, Eliška Fleková a Karla Ševelová
Tel.: 731 941 531
Mineralogický kroužek pro začátečníky (od 8 let)
Mineralogický kroužek 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
300,Dramatický pro děti do 10 let
Elektronicko-fyzikální (od 10 let)
Modelářský (od 10 let)
Angličtina
Španělština (cena známa v době zápisu)
Hudebně-pohybová školička (děti od 2 let s rodiči)
Hudebně-pohybová školička (děti z MŠ)

400,400,250,500,600,500,300,600,600,600,350,400,-
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Kalanetika
Břišní tance (děti, mládež, dospělí)
Cvičení pro děti s vadným držením těla
Klub maminek na MD „Vlaštovičky“
Kurz pro maminky s kojenci (cvičení, výživa, relexace)
Sólový zpěv (děti od 6 let, mládež)

250,400,300,100,600,-

AG . GOOD
PR
O VÁS OPĚT
PRO

KURZY ANGLIČTINY V ŘE
ČK
OVICÍCH
ŘEČK
ČKO

KL
UB MAMINEK VLAŠT
OVIČKY
KLUB
VLAŠTO

Kde: ZŠ Úprkova
Zahajujeme 19.září
- malé skupinky, důraz na komunikaci
- osvědčené výukové materiály
- příjemná atmosféra

OČK
OVÁNÍ PSŮ A K
OČEK PR
OTI
OČKO
KOČEK
PRO
VZTEKLINĚ

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Zahájení v úterý 20. 9. 2005. Schůzky se budou konat vždy v době
od 9. do 11.30.
PROGRAM (možnosti změn):
20.9 Seznámení s činností, hrátky s razítky (umažeme se)
27.9 Hry s kaňkou, tvorba „dráčka podzimáčka“
4.10. Výprava do podzimní přírody, honba za pokladem
11.10 Rámečky na obrázky zdobené přírodou
18.10 Tvorba girlandy z listí, děti - zázračné malování
25.10 Ruční papír, výroba levandulového mýdla

BELL
O
TEVÍRÁ
OTEVÍRÁ

o matur
ant
!! - k ur
urzz pr
pro
maturant
antyy se zaměřením
Ě!
V
na maturitní témata, vhodné i jako
O
N
příprava na VŠ
!!!
Zápis a info: na ZŠ Úprkova 14.9., 17-19 hod.
příp. dle domluvy, tel. 608724819
mail: danash@seznam.cz
Placená inz
er
ce
inzer
erce

Pr
ování psů a kkoč
oč
ek pr
oti vzt
eklině
Praavidelné očk
očko
oček
pro
vzteklině
bude pr
obíhat vvee sstř
tř
edu 5. 110.
0. 2005
probíhat
tředu
od 116.30
6.30 do 118.00
8.00 hod. v ar
eálu piv
ovar
u
areálu
pivo
aru
a od 118.00
8.00 do 118.30
8.30 hod.
u kniho
vn
e.
knihovn
vnyy na Mokr
Mokréé Hoř
Hoře.
Cena 70,- Kč

JUBILANTI

Placená inz
er
ce
inzer
erce

V ČERVENCI 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Boris ČECHOVSKÝ
Anna SVIRÁKOVÁ
Eduard KLOUBEC
Vlasta ŠEDÁ
Jan VAŇOUS
Vladislava ČERNÁ
Marie HAMANOVÁ
Terezie FASOROVÁ
Vlastimil PÁRTL
Václav HUBENÝ
Josef BRAUNEIS

96 let
93 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

V SRPNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Hilda MISUROVÁ
Ludvík MAREK
Františka SEDLÁKOVÁ
František VÍTEK
Anastázie KUBOVÁ
Růžena VENTRUBOVÁ
Antonín HERMAN
Marie HRAZDIROVÁ
Emílie MOLIŠOVÁ
Ludmila BOUMOVÁ
Helena FILIPOVÁ
Ludmila FILTANOVÁ

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

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Placená inz
er
ce
inzer
erce

Významná rregionální
egionální ffinanční
inanční sspolečnos
polečnos
polečnostt
pořádá výběrové řízení na pozici

OBCHODNÍ ZÁS
TUPCE
ZÁSTUPCE
Nabízíme:
Rekvalifikaci, profesní finanční ohodnocení, zázemí
stabilní společnosti, solidní jednání a profesionální přístup
Oč
ekáv
áme:
Očekáv
ekáváme:
Spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti,
zájem o práci s klientelou, příjemné vystupování a jednání
Kont
aktu
jt
ontaktu
aktujt
jtee nás:
SMAR
T Capit
al, a.s.
SMART
Capital,
a.s., provozovna Brno, Pekařská 72
tel. 774 555 500, e-mail: info@smartcapital.cz
po-pá 9.00 - 17.00
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Zajisté dusud nevymizely z paměti zejména místních občanů obrazy předlouhých kolon automobilů, beze zbytku vyplňujících
ve vypjatých okamžicích týdne valnou část tzv. Hradecké radiály, přivádějící dopravu ze severního směru do Brna. Nepříjemná dopravní
omezení tehdy s sebou přinesla nevyhnutelná a složitá oprava dálničního mostu u řečkovického nádraží.
Korytem potoka však ještě nestačilo uplynout příliš mnoho vody, a již můžeme znovu spatřit řady aut, jen zvolna se sunoucích po radiále.
Vše má opětovně na svědomí rekonstrukce mostů. Tentokráte se jedná o ty, které z ulice Novoměstské vedou nad dálnicí i železniční tratí
do Zamilovaného hájku.
Práce na onom díle, jejichž hmatatelným důkazem je lešení, zabírající část dálnice, byly zahájeny 1. 8. 2005 a jejich ukončení je stanoveno
na 27. 10. 2005. Pro akciovou společnost Brněnské komunikace je zajišťuje brněnská pobočka pražské firmy SUPER-KRETE CZECH,
s. r. o. Omezení provozu na Hradecké radiále si samozřejmě vyžádal technologický postup oprav. Stojí za připomenutí, že zásahy do
režimu dopravy na komunikacích dálničního typu povoluje Ministerstvo dopravy ČR. Znesnadněn byl také pro nezbytnou obsluhu
příjezd do Zamilovaného hájku, neboť nyní je nutno volit trasu vedoucí královopolskou Myslínovou ulicí.
Věřme, že nynější uzavírky na Hradecké radiále, přinášející nepohodlí očanům, budou skutečně jen kratší epizodou a že nepříznivé
okolnosti nezmaří úsilí stavbařů dostát svým závazkům ve smluvených lhůtách.
Ladisla
tar
os
ta
Ladislavv Filipi, sstar
taros
osta

OMEZENÍ V DOPRA
VĚ
DOPRAVĚ
Na ulici Marie Hűbnerové pokračuje částečná uzavírka z důvodu výměny nízkotlakého vedení plynu a přípojek, plánovaná do 30. 9. 2005.
Výměna vedení plynu vč. přípojek je připravována v období do října 2005 rovněž v ulici Ječná. Zásadní oprava ulice Jandáskovy v úseku
od Tumaňanovy směrem do Soběšic se pomalu chýlí ke konci, uzavírka je plánována do 30. 9. 2005.
Úplná uzavírka mostu přes Svitavskou radiálu mezi ulicemi Novoměstská a Podhájí je plánována do 27. 10. 2005, podle předpokladu
prováděcí firmy by v době vydání tohoto čísla zpravodaje měly zmizet nepříjemná dopravní omezení pod mostem na radiále, způsobující
nárazově značné dopravní zácpy.
O. P
P..

INZER
CE
INZERCE
BRAŠNÁŘSTVÍ YLKA - opravy, výroba a prodej kožené galanterie.
Banskobystrická 162, mob: 604 590 306.

ANGLIČTINA - výuka, překlady, tlumočení - nabízí lektorka s praxí
v jazykové škole a ve firmách. Kontakt: 723 253 699.

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

PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“. Tel: 549275571.

MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 27 27 38, 604/51 87 76.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.

PŘENECHÁM hrob. místo v Řečkovicích zapl. do r. 2011 a pomník
4 ks čer. žuly. Cena 5900,-- Kč. Tel: 541225548.
PRODÁM LEVNĚ starší, ale zachovalé a funkční: kombi WC,
umývadlo, radiátor - žebřík, dvoulamelové radiátory, železné zárubně
(60 a 90 cm). I jednotlivě. Tel. 541228320 - večer po 20.30.

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.

RÁMOVÁNÍ - PASPARTY - REPRODUKCE: Metodějova 9a,
Kr. Pole, tel: 541 211 165.

OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.

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.

MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg. Medovina, mateří
kašička, propolis. Po až pá 15-18 hod. nebo dle tel. domluvy.
Kr. Pole, Svat.Čecha 36. Tel: 549250323. Tram.č.1 zastávka
„Husitská“.
MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.
PRONAJMU dlouhodobě garážové stání na ulici Úprkova.
Zn.: levně - dohoda jistá. Tel.: 549 27 34 92.
NECHTE VÁŠ BYT NEBO RODINNÝ DŮM VYDĚLÁVAT!
Zařídíme jeho výhodný pronájem nebo prodej. RK: 603 784 809,
607 779 373.
PRONAJMU celoročně garáž - u kasáren. Tel: 608 221 081.
ZIMNÍ BURZA POUŽITÉHO ošacení, obuvi a sport. potřeb pro
děti a mládež se koná: 18. 10. - 21. 10. 2005 v Řečkovicích (sál býv.
pivovaru). ÚT: 18.10. 9,00-18,00 pouze příjem zboží, ST: 19. 10.
9.00 - 18.00 příjem+prodej, ČT: 20. 10. 9.00 - 12.00 příjem+prodej,
12.00 - 18.00 pouze prodej, PÁ: 21. 10. 9.00 - 18.00 prodej, vyúčtování,
vrácení. Z prodejní ceny srážíme 25%. Inf. tel. 605 089 298, 541
226 383 - pí. Procházková.

DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET.
Tel.: 541 225 660, 721 775 600.

PRONAJMU GARÁŽ na ul. Renčove. Tel: 723 026 730.
MLADÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA na MD nabízí výpomoc starým
nemocným lidem v Řečkovicích - ošetřovatelství i drobná výpomoc
v domácnosti. Tel: 608 352 951.
PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská. Tel. 605/487 323.
KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (i malý ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce.
Tel. 776/80 92 13. Zn: Brno i okraj.
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda
jistá. Tel. 776/637 839.
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 608/480 330.
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i s chatou. Finance
mám. Tel: 546 22 03 61.
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Jsem rodačka z Řečkovic.
I když působím už od roku 1965 v Čechách,
často do Brna, do Řečkovic jezdím.
Čechy jsou způsobem života, vztahem mezi lidmi,
dosti odlišné od Moravy, jsou chladnější.
Všichni vědí, že setkáváním lidí u společné zábavy,
společné práce, se vazby na vesnicích, ale i ve
městech upevňují, lidé cítí větší sounáležitost, jsou
více „doma“. Asi proto se v poslední době
v mnoha českých obcích i městech začínají nejen
obnovovat, ale i nově zavádět slavnosti
nejrůznějšího typu - posvícení, poutě, hudební
slavnosti. Má to jeden háček - lidí ochotných se
koukat, co jim zaplacení profesionálové
předvedou, bývá dost. Lidí, ochotných se podílet
na přípravě, programu, vlastní zábavě, už bývá
mnohem méně, pokud se vůbec najdou. Pak ale
obec nemá posvícení, ale jde se „podívat na
posvícení“.
A tohle, myslím, v Řečkovicích zatím nenastalo.
Těch ochotných rukou místních lidí, kteří
přípravou hodů opravdu žijí, je stále dost. Hody
skončí, unavení organizátoři se sotva vlečou
domů, ale ví, že příští rok půjdou znova.
Tohle Vám, ti z Čech, mohou opravdu závidět.
Važte si Vaší pospolitosti, važte si těch, co připravují podobné akce pro celou obec, pro Vás, pro sebe. Vavřinecké hody nejsou
vymyšleny lidmi na radnici pro konzumenty zábavy, vavřinecké hody jsou živou slavností.
16. 8. 2005, Hana Demlo
Demlovvá

KUL
TURA
KULTURA
DO G
ALERIE AŽ V ŘÍJNU
GALERIE
Přes veškerou naši snahu pracovníků ÚMČ i členů kulturní komise nepodařilo se zrealizovat již avizovanou zářijovou výstavu maleb
nedvědického malíře Mgr. Čermáka. Je to škoda, vědět dříve o jeho problémech, mohli jsme obsadit zářijový termín jiným výtvarníkem.
Takto nám nezbývá než zalitovat a zaměřit se na nadcházející výstavu v říjnu.
Ve dnech 14. - 23. 10. zaplní výstavní síň paličkované krajky Mgr. Drahomíry Hrbáčkové a dřevěné sochy a plastiky MUDr. Jiřího Doliny,
který letos oslavil významné životní jubileum.
Drahomíra Hrbáčková se představila svými díly v naší galerii před několika lety, tehdy mimořádně zaujaly její kouzelné krajky inspirované
secesní plakátovou tvorbou Alfonse Muchy. A protože byla výstava uspořádána na podzim, tedy v době předvánoční, stejně tak zaujaly
krajkové betlémy rámované do malých dřevěných rámečků napodobujících zmenšené gotické triptychové oltáře. Těch různých krásných
krajek však bylo mnohem více.
Tvorbu sochaře Jiřího Doliny není třeba představovat. Dřevo bylo a dosud je jeho základním materiálem, jemuž dláty a paličkou vdechuje
nový život. Jeho sochy a plastiky vynikají precizním zpracováním i tam, kde většina umělců velkoryse mává nad detailem rukou. Dolina
dokáže i citlivě kombinovat dřevo s přírodním kamenem případně dalšími materiály a výsledek je přinejmenším překvapivý.
Již nyní se těším na tuto výstavu obou jmenovaných výtvarníků. Jejich díla se budou krásně doplňovat a vytvoří zcela jistě nádhernou
podzimní atmosféru. Těším se i proto, že znaje kvalitu tvorby obou, budu moci pozorovat i pokrok, který za těch několik let jejich tvorba
zaznamenala. Snad se všichni na této říjnové výstavě sejdeme a ve zdraví zahájíme podzimní výtvarnou sezónu v Galerii na radnici.
I.K.

VÝS
TAVA F
OTOGRAFIÍ LUKÁŠE VL
ČKA V CHODBÁCH ÚMČ
VÝST
FO
VLČKA
Již jednou měli návštěvníci Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora možnost setkávat se na chodbách „Zámečku“ s mými
fotografiemi. To bylo v první polovině roku 2003. Tehdy výstava neměla žádné jednotící téma. Šlo o fotografie převážně stromů, krajin,
zvířat a zátiší.
Od října 2005 až do konce letošního roku budou prostory chodeb Zámečku opět patřit barevným fotografiím. Přemýšlel jsem dlouho,
jakým tématem celou výstavu sjednotit a které fotky vybrat, až mne napadlo následující téma: „Co dokáže voda…“. Nevíte, co si
představit? S vodou se setkáváme každý den a mnoho z nás ani netuší, jaké rozmanité obrazy tento živel naskýtá /ať již v podobě hladiny
rybníka, zamrzlého potoka nebo ledových krápníků/. Ale to už jsem toho možná prozradil až moc. Přijďte se tedy podívat, co dokáže
voda.
Lukáš Vlč
ek
Vlček
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