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Foto: Sedlo

Již v minulém čísle jsme informovali o rekonstrukci školního hřiště při ZŠ Novoměstská 21. V pátek 30. 9. 2005 bylo hřiště slavnostně
otevřeno. Po úvodních slovech ředitelky školy Mg. Evy Barákové pronesli své projevy starosta MČ PaedDr. Ladislav Filipi, Zdeněk Filípek
z 1. NH Brno a předsedkyně finančního výboru ZMB RNDr. Barbora Javorová. Mezi vzácné hosty patřila členka Rady města Brna paní
Dana Filipi a členové Zastupitelstva města Brna, stejně jako radní a zastupitelé z Řečkovic. Slavnostní zahájení bylo zpestřeno komentovanou
ukázkou národní házené.
Nyní již nezbývá, než tlumočit pozvání 1. NH Brno na pravidelná víkendová prvoligová utkání v tomto krásném původním českém
sportu.
O. P
P..

Foto: Sedlo
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ZPRÁV
A ZE 48. A 49. SCHŮZE RMČ A Z XXI. ZASEDÁNÍ ZMČ
ZPRÁVA
48. schůz
onala 3311. 8. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - červenec 2005,
- projednala návrh pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku
města Brna,
- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci hlavního
domovního rozvodu elektřiny v bytovém domě Horácké nám.
8/9, firmu Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky, zahrnující
regeneraci bytového domu Žitná 11 a vybudování nástavby na
tomto domě,
- schválila jako dodavatele, který provede celkovou rekonstrukci
podlahy v tělocvičně ZŠ Horácké nám. 13, firmu Schenk sportovní povrchy, spol. s r. o., Minská 60, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - prodeje a pronájmy nemovitostí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
XXI. zasedání ZMČ se kkonalo
onalo 8. 9. Zas
tupit
els
tv
o:
Zastupit
tupitels
elstv
tvo:
- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden červen 2005,
- schválilo rozpočtový výhled vlastních příjmů městské části na
období let 2007 - 2016,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- červen 2005,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- projednalo návrh pravidel o pronájmu bytů v domech v majetku
města Brna (zmíněná pravidla mají nahradit dosavadní vyhlášku,
ke schválení budou předložena Zastupitelstvu města Brna),
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje pozemků,
- projednalo návrh vyhlášky k zajištění energetické koncepce města
Brna,
- projednalo návrh vyhlášky o závazných částech Regulačního plánu
centrální části Řečkovic,
- zvolilo členkou finančního výboru Mgr. Michaelu Malinovou,
členku zastupitelstva zvolenou za ODS,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci dětského hřiště
na Novém nám., firmu DIRS Brno, s. r. o., Kšírova 125, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede první část rekonstrukce
hřišť na Horáckém nám., firmu Cooptel, stavební a. s., Černovické
nábřeží 7, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - prodeje a pronájmy nemovitostí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
L. FF..

UV
OLNĚNÍ B
Y TU PO NEPLA
TIČI
UVOLNĚNÍ
BY
NEPLATIČI
Koncem měsíce srpna letošního roku došlo po zdlouhavém
soudním sporu k uvolnění dalšího bytu, obývaného
dlouhodobým neplatičem nájemného. V souladu s platnými
pravidly pro přidělování bytů, které umožňují získat do nájmu
byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci,
zveřejňujeme následující údaje:
Údaje o bytu - Horácké nám. 7, 6. nadzemní podlaží, byt č. 26,
velikost 1+1, celková plocha 49,7 m2
Výše dluhu - samotný dluh
- poplatek z prodlení ke 30. 9. 2005

369.060,-- Kč
871.059,-- Kč

Termín pro podání žádosti - do 2. 11. 2005
K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka
uhrazení celého dluhu bez poplatku z prodlení. V případě, že
zájemce nabídne rovněž uhrazení poplatku z prodlení (nebo
jeho části), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn.
Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je
k dispozici na bytovém odboru ÚMČ. Uhrazením dluhu dojde
k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá
obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném
neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ,
Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.
Mgr
osla
eich
Mgr.. Mir
Mirosla
oslavv R
Reich
pr
ávník bbyt
yt
právník
ytoového odboru

49. schůz
onala 2211. 9. Rada:
schůzee RMČ se kkonala
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - srpen 2005,
- souhlasila se zařazením ZŠ Novoměstská 21 a MŠ Novoměstská
1 do pilotního projektu „Výuka angličtiny na vybraných školách
ve městě Brně“,
- schválila jako dodavatele, který provede výměnu odpadních
stoupaček v bytových domech Horácké nám. 4/5, 6/7, 8/9, firmu
OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, Brno,
- projednala bytové záležitosti,
- jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění
veřejné zakázky, zahrnující regeneraci bytového domu Žitná 11
a vybudování nástavby na tomto domě,
- schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
na regeneraci bytového domu Žitná 9 a vybudování nástavby na
tomto domě, tuto dokumentaci zpracuje Stavoprojekta, spol.
s r. o., Konicova 67, Brno,
- schválila smlouvu o pronájmu hřiště v areálu ZŠ Novoměstská 21
oddílu 1. národní házené, Heinrichova 30, Brno,
- schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci dětského
hřiště v ulici Jandáskově, firmu Epigen, spol. s r. o., Husitská 8a,
Brno,

VĚT
VE ANI HNIJÍCÍ O
VOCE N
A
VĚTVE
OV
NA
CHODNÍKY NEP
ATŘÍ
NEPA
Obracíme se na majitele pozemků, sousedících s chodníky
a dalšími místními komunikacemi, aby zajistili, že větve od
nich přerůstající nebudou omezovat chodce či zakrývat dopravní
značení. Důsledkem takového zanedbání údržby je nejenom
snížení pohodlí při užívání veřejných komunikací, ale mnohdy
také ohrožení chodců, kteří musejí v některých případech uhýbat
větvím až do vozovky. Zakryté dopravní značení má pak přímý
vliv na snížení bezpečnosti silničního provozu.
Další potíže působí ovoce, které z přečnívajících větví padá na
chodníky i vozovky. Majitel či uživatel pozemku, ze kterého
takové znečištění pochází, se vystavuje možnosti postihu za
způsobení závady ve sjízdnosti a schůdnosti místní komunikace
či za znečištění veřejného prostranství. Riskuje též, že v případě
zapříčinění úrazu či majetkové újmy bude povinen zaplatit
náhradu vzniklé škody.
Ing. Jan Klement, OŽP
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TRICKÉ VEDENÍ CHRAŇTE OKLEŠTĚNÍM VĚT
VÍ
ELEKTRICKÉ
VĚTVÍ

S žádostí o spolupráci se na nás obrátila společnost E.ON. Ta žádá vlastníky a uživatele nemovitostí, na kterých se nachází venkovní
elektrická zařízení v její správě, aby v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) odstranili a okleštili stromoví a jiné porosty
tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení. V případě, že vlastník okleštění neprovede, mají pracovníci
společnosti právo vstoupit na nemovitost a uvedené činnosti provést sami. To se bude v naší městské části dít od nynějška až do března
příštího roku při kontrole elektrických zařízení. Pracovníky společnosti E.ON je rovněž možné požádat, aby v případech, kdy není možno
dodržet při oklešťování bezpečnou vzdálenost od vedení, vypnuli příslušné zařízení. Při oklešťování a odstraňování stromoví v blízkosti
at
o bezpečnos
tní pr
žo
praavidla
vidla:
venkovních vedení pod napětím je nutné dodr
dodržo
žovvat ttat
ato
bezpečnostní
anná pásma elektrických vvedení
edení ssttano
ví zák
on č.458/2000 Sb., v platném znění (ener
ge
tický zák
on).
- Ochr
Ochranná
anoví
zákon
(energe
getický
zákon).
- Ochranné pásmo venkovního (nadzemního) vedení je vymezeno svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení.
- U vedení vysokého napětí do 35 kV včetně je ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče vedení na obě strany.
- U vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m od krajního vodiče vedení na obě strany.
- Kromě jiných činností je zakázáno nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m.
- Při oklešťování a kácení stromoví se nesmí provádějící pracovník sám ani nástroji přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je
vzdálenost bezpečná.
- Přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná se nesmí ani kácený strom nebo odstraňovaná větev.
o vvedení
edení vvelmi
elmi vy
sokého napětí nad 35 kV do 11110 kV vč
- Bezpečná vzdálenos
vzdálenostt pr
pro
vysokého
včeetně je 3 m.
o vvedení
edení vy
sokého napětí do 35 kV vč
- Bezpečná vzdálenos
vzdálenostt pr
pro
vysokého
včeetně je 2 m.
o vvedení
edení nízkého napětí je 1 m.
- Bezpečná vzdálenos
vzdálenostt pr
pro
- Pokud není možné bezpečnou vzdálenost dodržet, nesmí se práce provádět a je třeba E.ON požádat o vypnutí vedení nebo provedení
prací pracovníky E.ON.
- Při nedodržení bezpečné vzdálenosti či jiném porušení bezpečnostních předpisů nepřejímá E.ON. žádnou zodpovědnost za vzniklé
následky.
- Práce je vhodné provádět v době vegetačního klidu (listopad, prosinec).
- Veškeré povinnosti a zásady jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. a normami ČSN 33 3301, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 a ČSN 34
3108
S využitím podkladů E.ON Čes
ká rrepublik
epublik
a, a.s. př
ipr
Česká
epublika,
připr
ipraavil Ing. Jan Klement, OŽP

PR
ODEJ MĚS
TSKÝCH DOMŮ
PRODEJ
MĚST
PO
ZAS
TAVEN
POZAS
ZAST
V květnu t.r. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR upozornilo, že se
prodej městských bytových domů dle „Pravidel prodeje domů, bytů
a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z majetku
města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob“ může
dostat do rozporu s komunitárním právem - právem EU obecně
zakazujícím poskytování tzv. veřejné podpory. Zastupitelstvo města
Brna dne 13. 9. 2005 definitivně pozastavilo prodej bytových domů.
Pozastavení se netýká domů, kde byly nájemníkům odeslány nabídky
prodeje.
V Řečkovicích je situace taková, že domy Horácké nám. 4/5
a Novoměstská 61 budou posouzeny z hlediska podmínky „de
minimis“, pokud teoretické cenové zvýhodnění bude nižší než
100.000 eur, domy budou dále nabídnuty k prodeji podle stávajících
podmínek. Domy Horácké nám. 6 - 9, Vlasty Pittnerové 3 a Žitná
15 budou k prodeji připravovány až podle upravených pravidel.
Kdy schválí Zastupitelstvo města Brna potřebnou změnu pravidel
a jaká změna bude, nelze momentálně s určitostí odhadnout.
Ing. Oliver P
os
píšil, mís
tar
os
ta
Pos
ospíšil,
místtos
ostar
taros
osta

ZMĚN
A HA
VARIJNÍ SL
UŽB
Y
ZMĚNA
HAV
SLUŽB
UŽBY
V OBE
CNÍCH B
Y TE
CH
OBECNÍCH
BY
TECH
Od 1. října 2005 došlo ke změně firmy, zajišťující nepřetržitý havarijní
servis plynových zařízení a vodoinstalačních a topenářských systémů
v obecních domech v naší městské části. Novým dodavatelem této
služby se stala firma MOTeC, spol. s r. o. Nájemníci obecních bytů
mohou nutné havarijní opravy hlásit na tel. 602 578 883. Závady,
které nemají charakter havárie, oznamujte i nadále správcovské firmě
Ager, spol. s r. o., na tel. 541 227 847 nebo písemně na adresu
provozovny Vránova 69, Brno.
Mgr
osla
eich, bbyt
yt
Mgr.. Mir
Mirosla
oslavv R
Reich,
ytoový odbor

PR
ONÁJEM V
OLNÝCH ZAHRÁDEK
PRONÁJEM
VOLNÝCH
Úřad městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora nabízí
k pronájmu volné obecní pozemky (zahrádky):
- pozemek p. č. 2677/2 v k. ú. Řečkovice - lokalita Úlehle (vstup
na konci ulice bří. Křičků) - zahrádka o výměře 338 m2.
- pozemek p. č. 3598/10 v k. ú. Řečkovice - lokalita Úlehle
(vstup na konci ulice bří. Křičků) - zahrádka o výměře
396 m2.
- pozemek p. č. 3598/7 v k. ú. Řečkovice - lokalita Úlehle (vstup
na konci ulice bří. Křičků) - zahrádka o výměře 488 m2.
- část pozemku p. č. 3764/1 v k. ú. Řečkovice - lokalita Vodojem
(vstup za vodárenským objektem za ulicí Lacinova) - zahrádka
o výměře 546 m2.
Informovat se můžete na ÚMČ - odbor správy majetku (dveře
č. 106 pí. Vrbková, tel. 541 421 722).

JUBILANTI
V ZÁŘÍ 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ
Václav NĚMČANOVSKÝ
Marie EGERLOVÁ
Vladimír KOLAŘÍK
Rudolf KUBÍSEK
Marie PROCHÁZKOVÁ
Ludmila CIKÁNKOVÁ
Miroslav SPÁČIL
Vlasta HRANIČKOVÁ
Karolina ŽILKOVÁ
Božena BECHNÁ

93 let
92 let
91 let
90 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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BESED
A S OBČANY
BESEDA
Společnost PLIVA-Lachema a.s. pořádá dne 24. října 2005 od
15.30 hodin besedu s obyvateli městské části Řečkovice a Mokrá
Hora. Náplní besedy, konající se v sídle společnosti, budou
aktuální informace o dění ve společnosti, zpráva o aktuálním
stavu v jednotlivých oblastech životního prostředí, obhajoba
loga Odpovědné podnikání v chemii a prohlídka areálu firmy.
Bar
bor
Barbor
boraa V
Vrraná
Public Relations
PLIV
A -Lachema
PLIVA

MĚS
TSKÁ POLICIE BRNO
MĚST
KRÁL
OVO POLE
KRÁLO
ČÍM PŘISPÍV
Á MĚS
TSKÁ POLICIE
PŘISPÍVÁ
MĚST
K VAŠÍ BEZPE
ČNOS
TI?
BEZPEČNOS
ČNOSTI?
- 24 hodin denně dohlížíme na veřejný pořádek, dodržování
zákonů a městských vyhlášek při pochůzkové a hlídkové
činnosti
- Přijímáme oznámení, připomínky, návrhy a stížnosti
- Městská policie Brno provozuje na vybraných lokalitách města
kamerový systém
- Odchytáváme toulavá a agresivní zvířata a zařizujeme
odstranění nalezených uhynulých zvířat
- Zajišťujeme sběr pohozených injekčních stříkaček
- Kontrolujeme chatové oblasti a místní hřbitovy proti krádežím
a výtržnictví
- Dohlížíme také na veřejný pořádek při konání různých akcí
města - sportovní utkání, slavnosti městských částí, aj.
- Registrujeme Vaše jízdní kola
- Připravujeme preventivní programy a přednášky se zaměřením
na rizikové skupiny (děti, mládež, senioři atd.)
- V dopravě kontrolujeme parkovací místa pro invalidní občany.
Prosím, buďte k nim ohleduplní a neparkujte na těchto
parkovištích. Mohlo by být Vaše vozidlo odtaženo a bude
Vám také udělena bloková pokuta.

„PLIV
A -Lachema - pa
vilon pr
obu cyt
os
tatických in
jek
cí (zadáv
ání
„PLIVA
pavilon
proo výr
výrobu
cytos
ostatických
injek
jekcí
(zadávání
par
ame
trů pr
íz
ení)“
parame
ametrů
proo plnící zař
zaříz
ízení)“

PR
OGRAM Z
OO BRNO
PROGRAM
ZOO
23. 10. 2005 od 11.00 do 16.00 hodin proběhne
Soutěžní stezka pro návštěvníky ZOO - podzimní zootrofej.
Zájemci si mohou vyzvednout odpovědní list ve správní
budově ZOO a tamtéž ho odevzdají vyplněný po
absolvování přírodovědné stezky v areálu ZOO.
Ing. Jiř
ina K
ubíno
Jiřina
Kubíno
ubínovvá
Adopce a ssponz
ponz
or
ponzor
orsství
Zoologická zahr
ada měs
ta Br
na
zahrada
města
Brna

ČÍM MŮŽETE PŘISPĚT
VÉ BEZPE
ČNOS
TI VY?
BEZPEČNOS
ČNOSTI
KE SSVÉ
- V případě, že jste svědky porušení zákonů nebo vyhlášek města,
podejte o tom svědectví příslušným orgánům. Mnoho
pachatelů uniká spravedlnosti díky nedostatku svědků
- V MHD, v obchodech nebo ve větším davu lidí mějte
peněženku a jiné cennosti na vhodném místě, ne v kapsách
oděvu nebo otevřené tašce
- Ve svých vozidlech nenechávejte cenné předměty, především
na viditelných místech, auto není výkladní skříň
- V nočních hodinách se vyhýbejte tmavým neosvětleným
místům
- V domech s více byty uzamykejte vchodové dveře, nepouštějte
do domu neznámé osoby.

Placená inz
er
ce
inzer
erce

NEB
OJTE SE TELEF
ONO
VAT!!!
NEBO
TELEFONO
ONOV
- Strážníci jsou povinni prověřit všechna oznámení, která
přijmou
- Vaše případná anonymita je zaručena
- Strážníci nejsou telefonátem obtěžováni, ale naopak je vítají,
protože nemohou být všude a občané, kteří sledují dění kolem
sebe pomáhají v práci strážníkům i svému okolí
- Nebuďte lhostejní k nepravostem, které vidíte
- Volání na tísňovou linku MP Brno (156) je zdarma
- Můžete volat přímo na služebnu revíru Královo Pole, kde je
zajištěna nepřetržitá služba (telefony: 541226719, 541226726,
606732495)
str
uba
tr.. P
Peetr K
Kuba
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Starší žáci fotbalového oddílu SK Řečkovice se 28. 9. 2005 zúčastnili 27. ročníku fotbalového turnaje Memoriál Štěpána Maruše, který
se konal na hřišti SK Huhtamaki Okříšky za účasti čtyř mužstev. Kromě domácího týmu a SK Řečkovice, se zúčastnila ještě mužstva
Slavoj Třešť a SK Buwol Metal Luka nad
Jihlavou. Rozlosování rozhodlo, že se
nejdříve utká SK Okříšky a Slavoj Třešť,
zápas vyhrál domácí tým 4:0. Ve druhém
zápase jsme nastoupili my - SK Řečkovice
proti Luka nad Jihlavou. V prvním
poločase se nám po velkém boji podařilo
proměnit dvě gólové šance a ze začátku
druhého jsme odvrátili nápor Luk
a dokázali přidat další branky. Zápas jsme
nakonec vyhráli 5:0. Branky vstřelili Jelínek 2, Dobeš, Hlouch a Škopek. Zápas
o 3. místo Vyhrála Třešť nad Luka nad
Jihlavou 7:2 a ve finále jsme se střetli
s domácím týmem SK Okříšky, který
nakonec po vzájemném velkém boji
vstřelil v předposlední minutě, před
koncem hrací doby, rozhodující branku,
na kterou už jsme nestačili odpovědět,
a vyhrál 1:0. I tak jsme obsadili pěkné
druhé místo v konkurenci mužstev, která
všechna hrají vyšší krajské soutěže, a jak
je vidět, tak bychom se ani tam neztratili.
Dále byl vyhlášen nejlepší hráč: Škopek Michal - SK Řečkovice. Nejlepší střelec: v rozstřelu čtyř hráčů, kdy všichni proměňovali penalty
se asi po šestnáctém rozstřelu rozhodlo. Vyhrál Erik Jelínek - SK Řečkovice. Také bych chtěl vyzdvihnout výkon našeho brankáře, Jana
Králíka, a to nejen na tomhle turnaji, ale hlavně v minulém soutěžním kole Městské soutěže, kdy nás proti 1. FC Brno velice podržel
a zlikvidoval nespočet šancí soupeře, kteří si už místy zoufali, co vše dokáže chytit nebo nemožně vyrazit. Proto jsme také vyhráli 5:1.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem hráčům, kteří se o dobré výsledky a dobré jméno SK Řečkovice zasluhují. Ať jim chuť do fotbalu
vydrží co nejdéle a hlavně, aby nám neodcházeli jinam a pomohli nám k postupu do vyšších soutěží, které si i mládež Řečkovic
zaslouží.
Kugler Josef

Z POPELKY PRINCEZNOU
Ulice Jandáskova na Mokré Hoře ještě před pár
lety neměla v úseku od křižovatky s Tumaňanovou
ulicí kanalizaci a povrch vozovky byl nic moc.
Po provedení kanalizace byla vozovka pouze
vyspravena, což jí rovněž na kvalitě nepřidalo.
V letošním roce se ulice dostala do plánu oprav
Brněnských komunikací a zmíněný úsek vozovky
byl zrekonstruován. Komunikace je provedena
z betonové dlažby, po pravé straně jsou provedeny
parkovací zálivy pro 24 vozidel, v blízkosti
křižovatky je zpomalovací příčný práh, neboť ulice
je opatřena dopravním značením „Obytná zóna“
s maximální rychlostí 20 km/h. Akce realizované
v období července až září si vyžádala náklady ve
výši 5.355.000 Kč. Po ulici Pod Zahradami je to
na Mokré Hoře další ulice, která se převlékla
z Popelčiných hadříků do princeznovských
šatiček.
O. P
P..
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,
KOŘÍSK
OVA 116
6
KOŘÍSKO
DĚKUJE všem, kteří ochotně vypomohli při stěhování do nových
objektů a při úklidu nových prostor, které od tohoto školního
roku slouží dětem a veřejnosti k realizaci jejich zájmových aktivit.
ubant
Mgr
.Jindr
Mgr.Jindr
.Jindraa K
Kubant
ubantoová
Ředit
elk
Ředitelk
elkaa DDM
AK
CE DDM O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH
AKCE
26. 110.
0. Pr
aco
viš
tě K
oř
ís
Praco
acoviš
viště
Koř
ořís
ískkova 1166
Dílnička Twist Art, Windows Art
9-12 hodin
(Informace Marie Kučerová 549 274 147)

100,-

26. 110.
0. Pr
aco
viš
tě na ZŠ Hor
ácké náměs
tí
Praco
acoviš
viště
Horácké
náměstí
Návštěva lanového centra. Sraz v 8.30 na konečné tramvaje č. 1
v Řečkovicích. Návrat v 13.30 tamtéž. Cena 200,-Kč.
Na akci je nutno přihlásit předem, omezený počet míst.
(Eliška Fleková 723 262 216)
27. 110.
0. Pr
aco
viš
tě T
ovák
ové 62a
Praco
acoviš
viště
T.. N
No
áko
HALLOWEEN - výroba strašidýlek v 9-12 hodin. S sebou kapesní
nožík, svačinu, pití, přezůvky a 50,- Kč.
(Monika Janečková 541 225 234)
DALŠÍ AKCE, DÍLNIČKY:
22. 110.
0. „DEN JEŘABIN“ od 9 do 1133 hodin na pobočce DDM
se sídlem na ZŠ Horácké náměstí, vchod z pravé strany školy, příchod
zřetelně označen.
PROGRAM: Tvorba draků, výroba drobností z přírodnin,
jednoduchá práce se dřevem, možná si i upečeme mrkvánky. Volba
krále a královny podzimu.
(Informace Psotová 732 325 457).
22. 110.
0. Pr
aco
viš
tě K
oř
ís
Praco
acoviš
viště
Koř
ořís
ískkova 1166
Skleněné vitráže Tiffany - kurz pro dospělé. Doba konání 8-16 hodin.
Cena 500,- Kč.
HLEDÁME:
Pro pracoviště na ZŠ Horácké náměstí lektora pro vedení
modelářského kroužku (informace Psotová 732 325 457) a lektora
anglického jazyka pro dospělé (informace Fleková 723 262 216).
Brněnští Valášci Vás srdečně zvou na

POSEZENÍ U CIMBÁLU
pro součastné i bývalé členy, jejich rodiče, přátele a příznivce souboru
v sobo
tu 5. 1111. 2005 v 118.00
8.00 hod. vvee vvelkém
elkém sále ho
ozák
sobotu
hott elu KKozák
Přijďte si s námi zavzpomínat, zazpívat, a zatancovat – co se člověk jednou naučí, nikdy nezapomene

MUZIKANTI NÁS
TROJE S SEBOU
NÁSTROJE
k zábavě a tanci Vám hrají
cimbálová muzika Brněnského Valášku a cimbálová muzika ŠMYTEC
Předprodej vstupenek na slavnostní koncert bude zahájen 17. 10. 2005 každé pondělí a úterý
17.30–18.30 hod., v Centru volného času, Milénova 13, Brno
Cena vstupenek: dospělí 90,- Kč, děti do 10 let 45 Kč – rezervace vstupenek je možná na tel. čísle 603 857 501

Dětský nár
odopisný soubor
národopisný
Za podpor
atutárního měst
ed, a Jihomor
aje
podporyy St
Statutárního
městaa Brna, Městské části Brno-stř
Brno-střed,
Jihomoraa vského kr
kraje

vás zve na slavnostní koncert k 30. výročí založení souboru

„KD
VĚT POMINE“
„KDYY SSAA SSVĚT
pohádk
hlebu a štěstí
pohádkaa o lásce, cchlebu
režie: Petr Ryšavý
pořádaný pod záštitoustarostky Městské části Brno-střed MUDr. Dagmar Hrubé
v sobo
tu 112.
2. list
opadu 2005
sobotu
listopadu
v 15.30 a 19.30 hod. v divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, BRNO

TEMPLŠTÝN 2005
Poslední chvíle našich prázdnin jsme strávili na letním soustředění
sportovních tříd Pod Templštýnem u Ivančic. Přestože nám pár dní
pršelo, bylo bláto a zima, mohu sama za sebe říct, že to bylo moc
pěkné a hlavně zábavné. Kromě dřevěných chatek, ve kterých jsme
přespávali po čtyřech, byl v „táboře“ bazén a volejbalové hřiště.
Nechyběla ani skromná tělocvična. Říkám skromná, protože
kdybychom si nepřivezli vlastní žíněnky, s tělocvičnou by to nemělo
nic společného. Celý areál se nachází v dlouhém a krásném údolí
lemovaném vysokými skalami, které jsme dokonce i slaňovali. Někteří
odvážlivci měli možnost sjíždět na raftech místní řeku Jihlavu.
A teď něco k tomu, jak vypadal náš běžný den. Po úmorné rozcvičce
jsme naklusali na „výtečnou“ snídani. Nebudu ztrácet čas
popisováním jídelníčku, jen podotknu, že dodnes nevím, co jsme
to tam vlastně jedli. Po snídani jsme se s veselou myslí vrhli na
úklid chatek. Dále následovala sportovní aktivita ve skupinách, což
bylo například házení medicinbalem. Po obědě jsme si zasloužili
polední klid. Pak jsme se plní síly a elánu vrhli na různé soutěže
a hry. Jedna z nejzábavnějších soutěží byla „Miss Templštýn 2005“,
kde ovšem soutěžili kluci. A to, věřte mi, stálo opravdu za to!
Třešničkou na dortu byl pan učitel Kovář, který z této soutěže
udělal ještě větší show.
Po perném dni nadešla večeře, a pak jsme šli do společenské místnosti
hrát hry nebo jsme měli osobní volno, které jsme vždy rádi přivítali.
Před dvaadvacátou hodinou nám učitelé překazili zábavu
a upozornili nás, že nadešel čas spánku, a tak nám nikdy nezbylo
nic jiného, než beze slov zalézt do spacáků a spát. Nemyslete si, že
toto soustředění byla jen samá legrace. Účelem pobytu bylo rozvíjení
našich zápasnických schopností. Soustředění jsme zakončili malým
turnajem v zápase, který byl sice jen mezi naším týmem, ale i tak to
bylo velmi náročné.
Nakonec bych ráda vyslovila pochvalu, zejména našim trenérům
a učitelům, protože nebýt jich, asi bych, a to nejen já, na celý pobyt
tak dobře a ráda nevzpomínala.
Zkrátka a dobře - bylo to super!

HŘIŠTĚ, HŘIŠTĚ, HŘIŠTĚ
Když jsem v červnu psal o novém dětském hřišti na Kárníkově
ulici, závěrem jsem konstatoval, že jedna vlaštovka jaro nedělá.
Jsem velice rád, že díky mimořádné investiční dotaci z rozpočtu
města Brna mohla naše městská část nejen zrekonstruovat školní
hřiště, ale dostane se i na rekonstrukce veřejných dětských hřišť.
Rozsáhlou rekonstrukci za 2,3 mil. Kč postihne dětské hřiště
na Horáckém náměstí, které se bude skládat ze dvou částí
oválného tvaru. Hřiště pro menší děti s pískovištěm, skluzavkami
a houpačkami bude oplocené, sousední ovál pro větší děti bude
mít po obvodu chodník pro koloběžky a kolečkové brusle,
dominantou se stane velký lanový herní prvek. Dopadové plochy
budou z oblázkového kameniva - kačírku. V letošním roce by
se měla podařit část pro starší děti za 1,3 mil. Kč, prťata si
počkají do léta příštího roku. Nového hřiště se dočkají i na
Novém náměstí, bude v horní části náměstí. Kromě pískoviště
zde bude dřevěná herní sestava se skluzavkou a houpačky,
dopadové plochy rovněž z kačírku. Zde se náklady vyšplhají na
800 tis. Kč.
Poslední letos rekonstruované hřiště za 590 tis. Kč bude na
ulici Jandáskova na Mokré Hoře. Stávající asfaltová plocha bude
zaplocena a opatřena speciálními pryžovými dílci, u vstupu
bude stojan na kola, hřiště bude vybaveno lanovým herním
prvkem a houpadly.
Horkým kandidátem na totální rekonstrukci v příštím roce je
dětské hříště na ulici Renčova, kde se již vyřizuje stavební
povolení. Protože jsme dotaci obdrželi v měsíci červnu, vzhledem
k projektové přípravě, stavebnímu řízení a výběru dodavatelů
nebylo možné začít dříve. Nelze proto vyloučit, že některá ze
staveb se bude muset z klimatických důvodů na čas přerušit.
Ing. Oliver P
os
píšil, mís
tar
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PRONAJMU GARÁŽ v RD ke konci ul. Žilkovy v Řečkovicích.
Tel. 549 274 070, 19.00 - 20.00 hod.

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Brno, Palackého třída 70

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ pro daňové účely při převodu
(prodej, darování, dědictví, vklady do majetku firem). Ing. Kocian,
603 528 515, 549 273 684.

pořádá

GARÁŽOVÉ STÁNÍ na ulici Úprkova prodám. Tel. 603772647.

KONCER
T
ONCERT
„PÍSNIČKO
MOJE“
„PÍSNIČK
O MO
JE“
z dopisů a vzpomínek na Vítězslavu Kaprálovou

V ŘEČKOVICÍCH jsou VOLNÉ 3 ZAHRÁDKY. Volejte ve 22,00
hod. Tel: 549 275 717.

Účinkují:
Ladislav Lakomý a Lubomíra Sonková - umělecký přednes
Renata Bialasová - klavír
Pondělí 24. října 2005 v 19 hodin
koncertní sál školy, Palackého 70

NO
VÉ ČÍSL
O POR
UCHO
VÉ
NOVÉ
ČÍSLO
PORUCHO
UCHOVÉ
SL
UŽB
Y
SLUŽB
UŽBY
Dodavatel elektrické energie, společnost E.ON, oznamuje zřízení
nového telefonního čísla pro hlášení poruch v dodávce elektřiny.
Na tomto čísle také získáte informace o aktuálním stavu
odstraňování těchto poruch a informace o plánovaných
odstávkách dodávky elektřiny. Nové telefonní číslo 800 225 577
nahrazuje stávající linku 140 50, která bude funkční ještě do
30. 6. 2006.

KOUPÍM DŮM v této lokalitě, vhodný i jako sídlo firmy s garáží
nebo možností dostavby a zahradou, mohu nabídnout byt 2+kk
a 3+1. Tel.: 728 942 700.
BYLINNÉ ČAJE A PŘÍRODNÍ PRODUKT Y - prodej
v internetovém obchodě www.annadea.cz (bylinné čaje, masti,
kosmetika, bylinné extrakty, atd.). Odběr možný po dohodě na
adrese Sněžná 10, Brno-Řečkovice. Volejte: 603/29 83 63 nebo 549
271 202 Sychrová Inéz. V přírodě je síla, pomůže Vám na všechny
druhy nemocí. Také jako prevence.
PRONAJMU GARÁŽ pod hřbitovem. Tel: 604 689 882.
HLEDÁM NÁJEMNÍ BYT 1+1 (1+kk) s možností trv. pobytu
pro 1 muže středního věku, i v RD. Nekuřák. Tel: 606 514 415.
STUDENTKA VŠ doučí němčinu (hospodářská i konverzace) či
španělštinu, 120,- Kč/60 min. Tel.: +420 608 564 003.

INZER
CE
INZERCE

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

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

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

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

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.
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.
PRONAJMU GARÁŽ na ul. Renčove. Tel: 723 026 730.

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

MLADÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA na MD nabízí výpomoc starým
nemocným lidem v Řečkovicích - ošetřovatelství i drobná výpomoc
v domácnosti. Tel: 608 352 951.

KOUPÍM STARÉ OBRAZY a různý nábytek do r. 1950. Tel: 541
212 148, mobil: 606 294 846.

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

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ na ulici Úprkova. Možno
i dlouhodobě. Tel: 731 612 271.

PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská. Tel. 605/487 323.

KOSMETIKA - Podpěrova 6, Brno-Řečkovice (na terase Billy),
ambulance plastické chirurgie. Těším se na Vás, Lenka Netrefová,
tel. 728 235 225.

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.

VODU ČISTĚJŠÍ, než z horského pramene, můžete čepovat doma.
AQUEL 200 - filtrační zařízení pracující na principu reverzní osmózy
se o to postará. V prvním roce dáte za 1l 2,50 Kč, v dalších jen 0,42
Kč. Zástupce firmy AQUEL s.r.o. - Hana Jindřichová, t. 723 907
488.

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLI V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda
jistá. Tel. 776/637 839.

BANKOVNÍ PŮJČKY do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i s chatou. Finance
mám. Tel: 546 22 03 61.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel: 608/480 330.
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MILAN ZIMMERMANN

PO
ZV
ÁNKA N
A K
ONCER
T
POZV
ZVÁNKA
NA
KONCER
ONCERT

Již sám titul tohoto příspěvku dává tušit, že s výstavou mistra Milana
Zimmermanna není všechno v pořádku. Jeho zájem o listopadovou
výstavu obrazů byl upřímný a byla mu tehdy, jako významnému
představiteli současné krajinomalby, dána přednost před dalšími zájemci.
Nyní, prakticky měsíc před výstavou nejsme schopni s umělcem navázat
kontakt. Věřme tomu, že vše dobře dopadne a tento milý a všestranný
umělec nás poctí svými díly. Výstava obrazů Milana Zimmermanna
by měla proběhnout v termínu od 11. do 20. listopadu.
I.K.

PO
ZV
ÁNÍ N
A PODKARP
ATSK
OU RUS
POZV
ZVÁNÍ
NA
PODKARPA
SKOU
Tento nádherný a romantický kout východní Evropy, který byl
kdysi součástí Československa, se dnes stává středem zájmu turistů
i milovníků nedotčené přírody. Od dob, kdy nad krajem vládl Nikola
Šuhaj zvaný Loupežník uplynulo téměř 80 let, přesto se zde změnilo
jen velmi málo. Kraj okolo Mukačeva, Chustu, Koločavy a dalších
měst a obcí, kde dodnes s láskou vzpomínají na předválečné
Československo a kde jméno prezidenta T. G. Masaryka dosud žije
v podvědomí starší generace, vám přiblíží beseda se člen
členyy
Společnos
ti př
át
el P
odk
ar
pats
ké R
usi, kt
er
ou pr
o všechn
Společnosti
přát
átel
Podk
odkar
arpats
patské
Rusi,
kter
erou
pro
všechnyy
zájemce poř
ádá dne 26. řříjna
íjna v 1177.30 v zasedací síni ZMČ na
pořádá
řečk
ovické rradnici
adnici V
ýbor pr
o nár
odnos
tní menšin
ečko
Výbor
pro
národnos
odnostní
menšinyy.
Na setkání s vámi se těší organizátoři.
I.K

Dne 24. 10. 2005 v 18.00 hodin v sále radnice MČ BrnoŘečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11 Brno se uskuteční
volné pokračování cyklu koncertů „Hudba a řeč“, které pořádá
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou
agenturou COMMUNIO PRO ARTE.
Tématicky zaměřený večer je inspirován vlivem tance na hudební
tvorbu mnoha skladatelů.
Zazní díla:

J. S. Bacha
F. Chopina
B. Smetany
Y. Joplina
G. Gerschwina a
J. Ježka
v podání renomovaného klavíristy a čembalisty ZDĚNKA
BR
OŽE
BROŽE
OŽE.
K významným osobnostem brněnské kultury, které jsme u nás
v Řečkovicích uvítali v minulých pořadech, se nyní připojí herci
ZDENĚK JUNÁK a MO
JMÍR HEGER.
MOJMÍR
Naši hosté jsou připraveni zodpovědět i otázky z publika.
Volně moderuje Mgr. Jiří Mottl.
Upozorňujeme na změnu termínu z původně plánovaného
25. 10. na pondělí 24. 10. 2005.
JUDr
elo
JUDr.. Jana Ot
Oteevř
vřelo
elovvá
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erce

Panor
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pro

Jar
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ova 22,
Jarosla
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Hanák,, Kár
Kárník
níko
tel.: 5549
49 2272
72 58
7
587
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s.r.o
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e1
ADO
WETZ
Baštt y 2, I.patr
I.patro,dv
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eře1
e1117, budo
budovva P
PADO
ADOWETZ

Placená inz
er
ce
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OPRA
VY TELEVIZ
ORŮ V B
Y TE
CH
OPRAVY
TELEVIZORŮ
BY
TECH

Naléha
vě hledáme pr
o zájemce s ho
tí:
aléhavě
pro
hottovos
ostí:
- ke koupi RD a byty v Řečkovicích všech velikostí
- byty k pronájmu pro seriózní - platící nájemníky
seriozní jednání, pr
oV
ás naše služb
ma
pro
Vás
službyy zdar
zdarma
Tel. 542 120 206, 603 712 673 - Obraťte se s důvěrou na nás.
www.bytbrno.wz.cz, E-mail: byt.brno@volny.cz

SENIOR DOPRA
VA
DOPRAV
K lékaři, návštěva, do lázní, svatba…
V Brně 70,- Kč/osoba, mimo Brno 8,- Kč/1 km.
Tel. ob
j.: 603 42
.sw
eb.cz/s
tudiomacon
obj.:
4244 40
4011, 55441 22110 388
388,, www
www.sw
.sweb.cz/s
eb.cz/studiomacon
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