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MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

MěsMěsMěsMěsMěstststststská čáská čáská čáská čáská část Brt Brt Brt Brt Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
&&&&&

TTTTTJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovicevicevicevicevice
&&&&&

ŘečkŘečkŘečkŘečkŘečkooooovická Třvická Třvická Třvická Třvická Třináctkináctkináctkináctkináctkaaaaa

zvzvzvzvzvou všechnou všechnou všechnou všechnou všechny děti, ry děti, ry děti, ry děti, ry děti, rodičodičodičodičodiče, babičky a dědečky do pohádkye, babičky a dědečky do pohádkye, babičky a dědečky do pohádkye, babičky a dědečky do pohádkye, babičky a dědečky do pohádky.....

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKAMIKULÁŠSKÁ BESÍDKAMIKULÁŠSKÁ BESÍDKAMIKULÁŠSKÁ BESÍDKAMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
se usse usse usse usse uskkkkkutututututeční v Sokeční v Sokeční v Sokeční v Sokeční v Sokolooloolooloolovně v Řečkvně v Řečkvně v Řečkvně v Řečkvně v Řečkooooovicích, Vvicích, Vvicích, Vvicích, Vvicích, Vážného 1ážného 1ážného 1ážného 1ážného 199999

v neděli 5. prv neděli 5. prv neděli 5. prv neděli 5. prv neděli 5. prosince 200osince 200osince 200osince 200osince 2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 10.00 a 10.00 a 10.00 a 10.00 a 10.00 a 14.30 hodin4.30 hodin4.30 hodin4.30 hodin4.30 hodin

Vstupné: kdo co dá
Jako tradičně každé dítě dostane balíček

Děti z řDěti z řDěti z řDěti z řDěti z řečkečkečkečkečkooooovických švických švických švických švických škkkkkolek a šolek a šolek a šolek a šolek a škkkkkol Vol Vol Vol Vol Vás zvás zvás zvás zvás zvou naou naou naou naou na
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ VVICKÉ VVICKÉ VVICKÉ VVICKÉ VÁNOCE,ÁNOCE,ÁNOCE,ÁNOCE,ÁNOCE,

pásmo dětspásmo dětspásmo dětspásmo dětspásmo dětských písničkých písničkých písničkých písničkých písniček a řek a řek a řek a řek a říkíkíkíkíkanekanekanekanekanek.....

Přijďte v pondělí 111113.3.3.3.3.111112.2002.2002.2002.2002.2004 od 14 od 14 od 14 od 14 od 15. hod.5. hod.5. hod.5. hod.5. hod.
na Vavřinecké náměstíčko

uniknout vánočnímu shonu, nákupům,
pečení a uklízení.

Loni zasazená vánoční jedlička vyrostla
(možná až o 9,99 mm), přijďte se přesvědčit!

MČ BrMČ BrMČ BrMČ BrMČ Brno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkno - Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
ve spolupráci s uměleckou agenturou

CCCCCOMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PROMMUNIO PRO ARO ARO ARO ARO ARTETETETETE

zvzvzvzvzve na e na e na e na e na VVVVVánoční kánoční kánoční kánoční kánoční konceronceronceronceroncerttttt

účinkúčinkúčinkúčinkúčinkuuuuují:jí:jí:jí:jí: BrBrBrBrBrněnsněnsněnsněnsněnský kký kký kký kký komoromoromoromoromorní orní orní orní orní orchescheschescheschestrtrtrtrtr
umělecký vumělecký vumělecký vumělecký vumělecký vedoucí Jiředoucí Jiředoucí Jiředoucí Jiředoucí Jiří Moí Moí Moí Moí Mottlttlttlttlttl

KKKKKonceronceronceronceroncert se ust se ust se ust se ust se uskkkkkutututututečníečníečníečníeční
dne 1dne 1dne 1dne 1dne 1. pr. pr. pr. pr. prosince 200osince 200osince 200osince 200osince 2004 (s4 (s4 (s4 (s4 (střtřtřtřtředa) v 1eda) v 1eda) v 1eda) v 1eda) v 19.00 hodin9.00 hodin9.00 hodin9.00 hodin9.00 hodin
v kv kv kv kv kososososostttttele svele svele svele svele sv. V. V. V. V. Vaaaaavřvřvřvřvřince v Brince v Brince v Brince v Brince v Brně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkooooovicích.vicích.vicích.vicích.vicích.

Z OBSZ OBSZ OBSZ OBSZ OBSAHUAHUAHUAHUAHU
PPPPPoklady z cihelnoklady z cihelnoklady z cihelnoklady z cihelnoklady z cihelnyyyyy
Jaký poklad objevily děti z PS Vlast v Cihelně?
Čtěte na str. 44444

KKKKKonec konec konec konec konec kolon na mosolon na mosolon na mosolon na mosolon na mostětětětětě
...a další dopravní informace na str. 66666

Opilá šOpilá šOpilá šOpilá šOpilá škkkkkolačkolačkolačkolačkolačkaaaaa
Zprávu Městské policie najdete na str. 77777

Medaile na radniciMedaile na radniciMedaile na radniciMedaile na radniciMedaile na radnici
Více se dozvíte na str. 22222
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 3A Z 3A Z 3A Z 3A Z 311111. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ. A 32. SCHŮZE RMČ
3333311111. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 13. 13. 13. 13. 13. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - září
2004,

- vzala na vědomí plění rozpočtu bytového hospodářství za leden
- září 2004,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.
32. schůz32. schůz32. schůz32. schůz32. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 2onala 2onala 2onala 2onala 277777. 1. 1. 1. 1. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:

- projednala změny požárního řádu městské části,
- projednala další postup při rozšiřování navigačního systému (jedná

se o rozmístění dalších směrových ukazatelů s názvy jednotlivých
ulic),

- projednala majetkové body - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- podpořila žádost TJ Sokol Řečkovice o příspěvěk ze zdrojů

ministerstva školství na dostavbu sokolovny,
- projednala návrh organizace dopravy v Řečkovicích,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

                                                                                                                                               L.F                                                                                                                                               L.F                                                                                                                                               L.F                                                                                                                                               L.F                                                                                                                                               L.F.....

ZasZasZasZasZastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo měso měso měso měso městststststské čáské čáské čáské čáské části se seti se seti se seti se seti se sejde 1jde 1jde 1jde 1jde 16. pr6. pr6. pr6. pr6. prosince v 1osince v 1osince v 1osince v 1osince v 15 hodin.5 hodin.5 hodin.5 hodin.5 hodin.

PŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJE BJE BJE BJE BJE BYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍYDLENÍ
Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
- etapa II. roku 2005.

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 bytové
jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě, vybudování nové přípojky
zdravotně technické instalace, ekologický ohřev užitkové vody.

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději do
15. 1. 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

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvá, vedoucí Bá, vedoucí Bá, vedoucí Bá, vedoucí Bá, vedoucí BOOOOO

NNNNNABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRABÍDKA PRONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMUONÁJMU
STSTSTSTSTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSÁRNÍ MĚSTTTTTO BRNOO BRNOO BRNOO BRNOO BRNO

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁSSKÁ ČÁST BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘET BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁVICE A MOKRÁ
HORAHORAHORAHORAHORA

vyhlašuje záměr pronájmu formou nabídkového řízení
na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1499
na ulici Kolaříkova 3, k. ú. Řečkovice

Nebytové prostory v objektu č. p. 1499 jsou umístěny
ve II. nadzemním podlaží uvedeného objektu. Objekt
je montovaná železobetonová stavba, sloužící jako
nákupní středisko v Brně - Řečkovicích. V předmětných
nebytových prostorách je od roku 1995 nájemcem
provozován obchod s obuví a koženou galanterií.
Pokud budou pro další využití nebytových prostor
nutné drobné stavební úpravy, případně dovybavení
technologiemi, budou prováděny výhradně na náklady
nájemce bez možnosti jejich návratnosti.
Podlahová plocha pronajímaných nebytových prostor
činí 65,3 m2.
Účelem nájmu nemovitého majetku je jeho komerční
využití (obchodní prostory, kanceláře apod.).

Další informace je možné získat u vedoucího Odboru
správy majetku ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Ing. Libora Stloukala, tel. 541 421 743. S Ing.
Stloukalem je též možno dohodnout prohlídku
příslušných prostor.

Zájemci doručí či předají svou nabídku
s požadovanými doklady v zapečetěné obálce označené
„Nabídkové řízení na pronájem nemovitého majetku
- nebytových prostor v objektu č. p. 1499,  Kolaříkova
3, k. ú. Řečkovice“ nejpozději do 26. 11. 2004 na
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám.
11, 621 00 Brno, dveře č. 206 - sekretariát, tel.:
541421713, fax: 541226124.

A V PRA V PRA V PRA V PRA V PROSINCI NĚCOSINCI NĚCOSINCI NĚCOSINCI NĚCOSINCI NĚCO PRO PRO PRO PRO PRO CHLAPO CHLAPO CHLAPO CHLAPO CHLAPYYYYY
Výstava, kterou připravuje kulturní komise RMČ na prosinec,

potěší jistě v prvé řadě muže - ty dospělé i ty teprve dorůstající.
Výstava medailí a obrazů není ovšem určená jen a pouze jim, osloví
jistě všechny bez ohledu na pohlaví a věk, kdo se obdivují
miniaturním  uměleckým dílům provedeným v ušlechtilých kovech,
stejně jako stále početnější obdivovatele vojenské historie. A protože
počátkem prosince si všichni ctitelé vojenské historie z celé Evropy
připomínají výročí bitvy tří císařů u Slavkova, bude převážná většina
vystavených obrazů věnována právě tomuto období, kdy jsme si
vydobyli jeden z nejslavnějších výprasků celých našich dějin.

Svoje umění tedy v prosinci představí jeden ze současných
nejlepších a nejplodnějších moravských medailérů Ing. arch. André
Vícha z Uherského Hradiště, autor nepřeberné řady stolních medailí,
ale i insignií představitelů měst - primátorů a starostů, hodnostářů
vysokých škol,  funkčních dekorací představenstva Společenstva
cukrářů ČR nebo třeba Moravských rytířů řádu sv. Rostislava
a Kolumbána. Vedle ražeb v kovech uvidíte i kresebné návrhy
a sádrové modely, z nichž medaile vznikají.

Do slavné i neslavné historie rakouské armády a jejich spojenců
i protivníků nás zavedou půvabné malby brněnského výtvarníka,
dnes již napůl profesionála, Ing. arch. Ivo Mana, kterému krása
starých vojenských uniforem učarovala na celý život. Vedle pestrých
uniforem husarů, infanteristů, dělostřelců, kyrysníků, hulánů či
myslivců, pěších i na koních, u kanónů nebo jen s puškou či šavlí
v ruce, představí se Ivo Man i jako krajinář, čerpající náměty z krásy
moravské krajiny.

Společná výstava obou umělců bude pochopitelně prodejní,
takže vy, kdo chcete někomu ze svých blízkých udělat radost pod
stromeček, budete mít od  10. do 19. prosince možnost něco pěkného
zakoupit, nebo se jen tak, pro potěšení přijít podívat. Výstava bude
jako vždy otevřena v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech
navíc i dopoledne od 9 do 12 hodin.

K návštěvě zve komise kultury a informací RMČ.

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

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádí Jarádí Jarádí Jarádí Jarádí Jaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,

tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

CO UMÍ UMĚLECO UMÍ UMĚLECO UMÍ UMĚLECO UMÍ UMĚLECO UMÍ UMĚLECKÝ SKLÁŘCKÝ SKLÁŘCKÝ SKLÁŘCKÝ SKLÁŘCKÝ SKLÁŘ
Už jste někdy viděli uměleckého skláře při práci? Ne? Tak tedy

nyní máte jedinečnou možnost si svoje zážitky rozšířit. Vaše postřehy
z výroby uměleckého skla budou o to příjemnější, že vás do tajů
svého kumštu zasvětí příjemná a milá dáma, paní Alice Dostálová.

V průběhu listopadové výstavy se totiž promění na dvě
dopoledne naše výstavní síň v malou improvizovanou sklářskou
dílnu, kde paní Alice Dostálová předvede, jak se vyrábějí skleněné
figurky z taženého skla a další půvabné skleněné ozdůbky.  Ještě
před nedávnem podobné bibeloty  bylo možno najít ve vitrínách
našich babiček. Po dlouhé odmlce se vrací osvědčená krása k nám
a vy budete mít nejen možnost si na výstavě leccos koupit, ale
uvidíte na vlastní oči, jak taková krása vzniká. Takže v pátek
19. listopadu od 10 do 13 hodin pro žáky a studenty zdejších škol,
v sobotu 20. listopadu od 9 do 12 hodin pro každého, kdo bude
chtít přijít a podívat se.

A protože tato listopadová výstava bude skladbou svých
exponátů mimořádně pestrá, bude i mimořádně prodloužena až
do středy 24. listopadu v obvyklých hodinách pracovních dnů.

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

KRAKRAKRAKRAKRAJINJINJINJINJINA KA KA KA KA KOLEM NÁSOLEM NÁSOLEM NÁSOLEM NÁSOLEM NÁS
JUGO MAJUGO MAJUGO MAJUGO MAJUGO MACHAŘCHAŘCHAŘCHAŘCHAŘ

ZDENĚK TICHÝZDENĚK TICHÝZDENĚK TICHÝZDENĚK TICHÝZDENĚK TICHÝ

V půli října se Galerie na radnici zaplnila díly výtvarníků známých v našem regionu již řadu let. Mnozí si jistě vzpomenou na výstavu
Juga Machaře, která v mrazivých lednových dnech roku 2002 vyslala k vděčným návštěvníkům výstavní síně několik hřejivých paprsků
a dokázala probudit již poněkud prokřehlou touhu po exotických vůních. Tenkrát převážily motivy z dalekých krajů a míst, do nichž jen
někteří mají možnost a snad také odvahu na chvíli nahlédnout. Připomeňme si zdařilé postřehy z výpravy do Afriky, Amazonie či
Austrálie. V letošním roce autor opustil pestrou část palety a namísto  k hýřivým barvám subtropické vegetace uchýlil se ke klidným
a vyváženým tónům zešeřelé podzimní krajiny, a to zejména krajiny Českomoravské vysočiny. Ve výběru námětů se objevila krajina
Žďárska, Novoměstska, Kunštátska, půvabná místa v blízkosti Poličky či v okolí břehů řeky Svratky. Jarní tání, trocha slunečního svitu, ale
také těžká mračna zahalující slunce  v období nastupujícího podzimu u známého cestovatele přece jen poněkud překvapily.

Se Zdeňkem Tichým se v Galerii na radnici setkáváme poprvé. Autor je členem dobře známého uměleckého sdružení Parnas, které
působí v Brně Králově Poli již desetiletí. Příznivci regionálního umění mohou Tichého vídat v Malé Královopolské galerii či v rámci
některých společných výstav uspořádaných  sdružením v řadě galerií na Moravě.

Zdeněk Tichý se narodil v roce 1937 v Praze, ale dnes ho můžeme považovat takřka za rodáka, neboť v Brně  strávil větší část života.
V Praze absolvoval střední uměleckoprůmyslovou školu v oboru knižní a novinová ilustrace. Později se věnoval propagační grafice,
krajinomalba se mu stala celoživotní zálibou. Také jeho tvorba nachází inspiraci na Českomoravské vysočině. Autor se ovšem neomezuje
pouze na tuto oblast a výběr námětů je mnohem pestřejší. Nezapomíná na krásná přírodní zákoutí v okolí Buchlova, představuje krajinu
Chřibů i dobře zvládnuté vodní plochy z pohádkového prostředí Lednice.

Na výstavě se objevilo i několik pohledů do historických uliček našeho hlavního města.
Oba autoři osvěžili výstavu špetkou zahraničních motivů a záplavu melancholických podzimních tónů okořenili jedinečným půvabem

romantických mořských zátok a přístavů v Řecku, Španělsku či Itálii.

I.KI.KI.KI.KI.Kubouboubouboubovvvvvááááá
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PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Do konce letošního roku již zbývají necelé dva měsíce. Nebude trvat dlouho a všechny odhozené papírky, sáčky, plastové lahve a další
„doplňky“ veřejné zeleně přikryje milosrdný sníh. Nastal čas poděkovat všem dětem, které se v průběhu uplynulého roku účastnily akcí
zaměřených na vyčištění některých zvláště zanedbaných lokalit městské části.
V březnu zahájila naše komise ve spolupráci se skautským sdružením Junák čištění strání u někdejší cihelny, v říjnu pak pokračoval
v započaté práci PTO Severka. Obou akcí se účastnilo asi padesát dětí, které měly díky nepořádným a bezohledným občanům opravdu
těžkou práci. Papírky, sáčky či plastové lahve byly tím nejmenším, co jsme na stráních mohli najít. Řada občanů se navzdory permanentní
propagaci zřejmě dosud nedozvěděla o existenci blízkého a dobře fungujícího sběrného střediska odpadů. Celkem jsme z této lokality
odvezli tři plná nákladní auta. Poděkování náleží zejména panu Ing. J. Libusovi a dětem ze skautského sdružení Junák,  paní Ing. Haně
Procházkové a dětem z PTO Severka, zaměstnancům řečkovické stavební firmy Radovan Kuba, kteří během víkendových dní shromážděný
odpad odváželi, a samozřejmě všem dalším členům komise, kteří se akcí společně s dětmi zúčastnili.

I.KI.KI.KI.KI.Kubouboubouboubovvvvvááááá
kkkkkomise živomise živomise živomise živomise živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosedí, bezpečnosti a veřti a veřti a veřti a veřti a veřeeeeejného pořjného pořjného pořjného pořjného pořádkádkádkádkádkuuuuu

ZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLEZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
VÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

SPOLESPOLESPOLESPOLESPOLEČNOSČNOSČNOSČNOSČNOST BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAT BOHUSLAVVVVVAAAAA
MARMARMARMARMARTINŮTINŮTINŮTINŮTINŮ

POŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDPOŘÁDAAAAAJÍJÍJÍJÍJÍ

4. k4. k4. k4. k4. konceronceronceronceroncert cyklu Mart cyklu Mart cyklu Mart cyklu Mart cyklu Martinů v Rtinů v Rtinů v Rtinů v Rtinů v Roce čoce čoce čoce čoce česeseseseské hudbké hudbké hudbké hudbké hudbyyyyy
aneb Seaneb Seaneb Seaneb Seaneb Setkávtkávtkávtkávtkávání v prání v prání v prání v prání v prososososostttttorororororu a časeu a časeu a časeu a časeu a čase

PrPrPrPrProgrogrogrogrogram:am:am:am:am: B. Martinů, L. Janáček

ÚčinkÚčinkÚčinkÚčinkÚčinkuuuuují:jí:jí:jí:jí: Jan Jiraský, Moravské kvarteto
a žáci ZUŠ V. Kaprálové

PPPPPondělí 22. lisondělí 22. lisondělí 22. lisondělí 22. lisondělí 22. listttttopadu 200opadu 200opadu 200opadu 200opadu 2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 19 hodin9 hodin9 hodin9 hodin9 hodin
Koncertní sál ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽEDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Ječná 26, 62Ječná 26, 62Ječná 26, 62Ječná 26, 62Ječná 26, 621 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Br1 00 Brnonononono TTTTTelefon: 5elefon: 5elefon: 5elefon: 5elefon: 5444441 22 52 31 22 52 31 22 52 31 22 52 31 22 52 344444

Příjemná novina - nové prostory pro sportovní činnost:

V prostorách tělocvičny „Keramák“ v Ivanovicích (doprava
autobusem č. 41) nabízíme využití volného času v kroužcích:

- hudebně pohybová školička pro předškoláky
- hudebně pohybová školička pro školáky
- cvičení maminek s dětmi
- břišní tance (pro ženy a dívky)
- kalanetika (pro dospělé)
- aerobic (pro děti a dospělé)
- kroužek moderních a scénických tanců (12 - 15 let)
- Jóga (nejen pro dospělé)

Do jmenovaných kroužků se můžete přihlásit v DDM na Ječné 26
nebo telefonicky (541 225 234) u paní Psotové nebo u slečny
Pavlišové. Činnost bude zahájena po kapacitním naplnění místnosti.
O zahájení a době konání budete informováni písemně nebo
telefonicky.

VVVVVolná mísolná mísolná mísolná mísolná místtttta v kra v kra v kra v kra v kroužcích v DDM Ječná 26:oužcích v DDM Ječná 26:oužcích v DDM Ječná 26:oužcích v DDM Ječná 26:oužcích v DDM Ječná 26:
1) Rybářském (od 8 let) středa 17.00 - 18.00
2) Elektronickém (od 6. třídy) čtvrtek 17.00 - 18.30
3) Počítače pro začátečníky úterý 15.00 - 16.30
4) Kameníček (od 7 let) pondělí16.30 - 17.30
5) počítačovém kurzu pro nesmělé dospělé středa 18.00 - 20.00
6) Počítače - programování středa 16.30 - 18.00

Další přDalší přDalší přDalší přDalší příjemná zpríjemná zpríjemná zpríjemná zpríjemná zpráváváváváva:a:a:a:a:
Klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené „Vlaštovičky“
rozšiřuje svou činnost. Koná se každé pondělí a úterý od 9.00 do
11.30 hodin. Maminky, přijďte se podívat!

PřPřPřPřPřipripripripripraaaaavuvuvuvuvujeme:jeme:jeme:jeme:jeme:
Předvánoční dílničku pro děti a dospělé v sobotu 4. prosince.
Podrobné informace koncem listopadu v DDM.

Hledáme:Hledáme:Hledáme:Hledáme:Hledáme:
Posily na vedení kroužků do ivanovické tělocvičny, a to především
cvičitele jógy. Zájemci, hlaste se prosím u paní Psotové (541 225
234).

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOUOUOUOUOU
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12
zve děti od 7 do 14 let i jejich rodiče na svoje klubové akce!
Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

Ve čtvrtek 25.listopadu - ČAJOVNA
Přijďte k nám ochutnat některý čaj z naší nabídky - nápojového
lístku a zpříjemnit si tak sychravý podzimní podvečer.
Nabízíme čaje černé, zelené, „nečaje“, atmosféru čajovny
a příjemné posezení.
Od 17 do 19 - 20 hodin v klubovně Horácké nám. 12, vstup
zdarma.

POPOPOPOPOZZZZZOROROROROR - Změna! V úterý 14. prosince - VVVVVÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍÁNOČNÍ
RRRRRUKUKUKUKUKODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKY
Ozdobné svíčky, hvězdičky a další vánoční doplňky, potřebný
materiál bude připraven.
Od 17 do 19 hodin v klubovně Horácké nám. 12, vstup zdarma.

DDDDDALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PRALŠÍ PROGRAMOGRAMOGRAMOGRAMOGRAM bude následovat v novém roce...
Informace: tel.: 602 834 675
http://www.severka.cz/klub
klub@severka.cz

FFFFFoooootttttogrogrogrogrografafafafafie z minulých akie z minulých akie z minulých akie z minulých akie z minulých akcícícícící

„POKLAD„POKLAD„POKLAD„POKLAD„POKLADY“ Z CIHELNYY“ Z CIHELNYY“ Z CIHELNYY“ Z CIHELNYY“ Z CIHELNY
Ve spolupráci s pí Kubovou a Komisí životního prostředí při ÚMČ zorganizovali řečkovičtí pionýři z PS Vlast podzimní brigádu -
rovných 25 dětí a vedoucích z oddílů Severka a Mustangové se sešlo druhou říjnovou neděli, vyzbrojeno rukavicemi a igelitovými
pytli. Naším cílem bylo pokračování v dříve započatém úsilí o vyčištění prostor u tzv. Cihelny - zarostlých svahů u zahrádek za ulicí
Ječnou směrem k Bille. Nutno říci, že sbírání papírků nás zpočátku
příliš nebavilo. Ovšem poté, co jsme v keřích objevili několik
polozasypaných skládek, získalo naše snažení na dobrodružnosti.
Nestačili jsme se totiž divit, co všechno lidé odhazují do přírody,
nacházeli jsme neuvěřitelné nálezy a děti si při vynášení odpadů
ke sběrnému místu nahlas hlásily svoje objevy. Hromady starých
bot, drobné nádobí a hrnce, to byly jen „všední“ nálezy. Ovšem
vozíky, kočárky, starodávná žehlička... dali bychom dohromady
kompletní vybavení koupelny, umyvadla, starou troubu i zbytky
televize... Zlatým hřebem byl zřejmě umělý vánoční stromeček
a také funkční sekyrka, kterou jsme si odnesli jako odměnu za
naši práci - na táboře se bude hodit.
Ačkoli jsme se tedy na naší brigádě pořádně zasmáli, dostali jsme
také příležitost se důkladně zamyslet. Nad tím, co vede člověka
k tomu, že vyveze svoje odpadky a shodí je ze svahu mezi keře.
Jaké to je, sbírat nepořádek po jiných lidech a jací lidé to asi byli. A na závěr třeba nad tím, jestli ten kus námi vyčistěných svahů
zůstane čistý i nadále. Rádi bychom totiž doufali, že až sem přijdeme někdy příště, najdeme zde už jen jiné „poklady“ - ty, co do
přírody patří - stromy, keře a snad i květiny...

za brigádníky z PS Vlasza brigádníky z PS Vlasza brigádníky z PS Vlasza brigádníky z PS Vlasza brigádníky z PS Vlasttttt
HankHankHankHankHanka Pra Pra Pra Pra Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá

Děti z PS VlasDěti z PS VlasDěti z PS VlasDěti z PS VlasDěti z PS Vlast se svými t se svými t se svými t se svými t se svými úloúloúloúloúlovkyvkyvkyvkyvky
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Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

PRPRPRPRPRVÍ KREMAVÍ KREMAVÍ KREMAVÍ KREMAVÍ KREMATTTTTORIUM ZVÍŘAORIUM ZVÍŘAORIUM ZVÍŘAORIUM ZVÍŘAORIUM ZVÍŘAT V BRNĚT V BRNĚT V BRNĚT V BRNĚT V BRNĚ
První krematorium zvířat vzniklo v Brně. Od května letošního roku může široká
chovatelská veřejnost využít služeb prvního krematoria pro „domácí miláčky“
v Brně Chrlicích. Můžete se zde se svým dlouholetým zvířecím přítelem důstojně
rozloučit, nechat ho individuálně spálit a jeho popel si odnést s sebou v některé
z bohatého výběru uren.

Co je nutné prCo je nutné prCo je nutné prCo je nutné prCo je nutné pro kro kro kro kro kremaci Vemaci Vemaci Vemaci Vemaci Vašeho zvířašeho zvířašeho zvířašeho zvířašeho zvířátkátkátkátkátka:a:a:a:a:
- donést úmrtní zprávu od ošetřujícího veterináře
- přinést očkovací průkaz
- na krematoriu vyplnit prohlášení

Poradenská a dispečerská služba je nonstop po celý den na č. 737 110 790. Vše živé
přináší radost, starost i žalost. Někdy i nás osud navždy oddělí od těch, které jsme
měli rádi. Když nabude vrchu ten neúprosný zákon pomíjivosti života, záleží jen
na nás, jakou zvolíme poslední cestu rozloučení s naším zvířátkem.

KOCIÁNKA A KVĚTINYKOCIÁNKA A KVĚTINYKOCIÁNKA A KVĚTINYKOCIÁNKA A KVĚTINYKOCIÁNKA A KVĚTINY
Středisko praktického vyučování při ÚSP pro TPM Kociánka
ve spolupráci s Orchidea klubem Brno pořádá tradiční výstavu
květin.
Výstava je instalovaná ve sklenících, kde pracují zdravotně
handicapovaní klienti, kteří se zde učí v učebním oboru
zahradník.

Výstava bude otevřena ve dnech  26. - 30. 11. 2004 denně od
9.00 do 16.00 hodin

Při prohlídce skleníků návštěvníci mohou zhlédnout široký
sortiment pokojových rostlin, oranžerii s desítkami citrusových
rostlin ve volné půdě v plné plodnosti a velkou sbírkou orchideí.

Rostlinný sortiment bude doplněn expozicí cizokrajných
zvířátek. Prodejní výstava výrobků žáků SPV, suché i adventní
vazby nám připomenou blížící se čas vánoc.

Příjezd autobusy  MHD č. 44, 84, 81 a 82 k zastávce
„Královopolská  strojírna“ nebo „Ústav Kociánka“.
Těšíme se na zájem brňanů, kteří v tento předvánoční čas navštíví
naši výstavu „Kociánka a květiny“ a  v příjemné atmosféře
s námi prožijí pár hezkých chvil.

Za kZa kZa kZa kZa kolektiv pořolektiv pořolektiv pořolektiv pořolektiv pořadatadatadatadatadatelůelůelůelůelů
MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav  Štěpánek v  Štěpánek v  Štěpánek v  Štěpánek v  Štěpánek vedoucí SPVvedoucí SPVvedoucí SPVvedoucí SPVvedoucí SPV

Ing. ZdeňkIng. ZdeňkIng. ZdeňkIng. ZdeňkIng. Zdeňka Ka Ka Ka Ka Kuncouncouncouncouncovvvvvá vedoucí zahrá vedoucí zahrá vedoucí zahrá vedoucí zahrá vedoucí zahradyadyadyadyady

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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V ŘÍJNU 2004 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Marie  SEKALOVÁ 96 let
Kateřina  TRČKOVÁ 93 let
Rudolf  ALBRECHT 93 let
Kamila  SEDLÁKOVÁ 93 let
Bedřich  SIGMUND 92 let
Božena  ČUPROVÁ 91 let
Valerie  KAŠTÁNKOVÁ 90 let
Alois  BRTNA 90 let
Milada  PILÁTOVÁ 85 let
Anna  POKORNÁ 85 let
Emilie  ŽÁKOVÁ 85 let
Miroslava  HAJMOVÁ 85 let
Jan  BEROUSEK 85 let
Vlasta BUBENÍČKOVÁ 85 let
Marie  DRAHOVZALOVÁ 85 let
Karel  RYCHLÝ 85 let
Miroslav  KOZEL 80 let
Emilie  DVOŘÁČKOVÁ 80 let
Věra  MELEMOVÁ 80 let
Josef  NĚMEC 80 let
Vlasta  OKÁČOVÁ 80 let
Zdeňka  KRÁČMEROVÁ 80 let
Amálie  ŽABKOVÁ 80 let
Věra  KOLÁŘOVÁ 80 let
Libor  JÍLEK 80 let

DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
·Ještě v tomto roce je možné očekávat úplnou uzavírku
komunikace vedoucí od ulice Žilkova (restaurace Na Špici) kolem
bývalých kasáren. Uzavírka bude trvat měsíc od započetí
stavebních prací na úpravě křižovatky a zastávky autobusu.
Objížďka bude možná pouze od ulice Renčova.

Oprava mostu přes ulici Hapalova bude dokončena
v naplánovaném termínu. Završena tak bude dvouletá
technologicky ojedinělá stavební akce, jež následovala po ročním
rozvažování, zda estakádu v havarijním stavu opravit či strhnout
a postavit znovu.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

MosMosMosMosMost na ul. Hapalot na ul. Hapalot na ul. Hapalot na ul. Hapalot na ul. Hapalovvvvvaaaaa

DOPRADOPRADOPRADOPRADOPRAVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFVNÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

ZASZASZASZASZASTTTTTÁVKA A PŘELÁVKA A PŘELÁVKA A PŘELÁVKA A PŘELÁVKA A PŘELOŽKAOŽKAOŽKAOŽKAOŽKA
KKKKKOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKACECECECECE

Pod tímto názvem je vedena zakázka, kterou mají v letošním
roce provést Brněnské komunikace, a.s. Místem provedení je
současná odbočka od kasáren na „Špici“ směrem
k „Prachárnám“. K provedení zakázky a všech doposud
učiněných přípravných prací dal již před více jak čtyřmi lety
podnět normový podklad o kolmení komunikací v křižovatkách
a v tomto konkrétním místě také nutnost umístit zastávku
v místě, kde je výrazná spádovost občanů ve vztahu k MHD.
Vzhledem k dlouhodobé přípravě, která byla způsobena zejména
nesnadným řešením s přemístěním stávajících garáží v místě
akce, budou práce provedeny až v letošním roce. V současné
době jsou schvalovány projektové podklady ve stavebním řízení
a již by nemělo nic bránit tomu, aby všichni občané, kteří dnes
putují až na autobusovou zastávku na ulici Žilkova, či na
konečnou tramvají, včetně jejich dětí, mohli využívat novou
zastávku.

Ing. Libor SIng. Libor SIng. Libor SIng. Libor SIng. Libor Stlouktlouktlouktlouktloukal, vedoucí odboru sal, vedoucí odboru sal, vedoucí odboru sal, vedoucí odboru sal, vedoucí odboru sprprprprprávy majeávy majeávy majeávy majeávy majetktktktktkuuuuu
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MMMMMajitajitajitajitajitelé relé relé relé relé rekrekrekrekrekreačnícheačnícheačnícheačnícheačních
obobobobobjektůjektůjektůjektůjektů

     NEZAPOMEŇTE !!!NEZAPOMEŇTE !!!NEZAPOMEŇTE !!!NEZAPOMEŇTE !!!NEZAPOMEŇTE !!!

� klíče od objektů nenechávejte pod květináči, na oknech
nebo pod rohožkami

� při dlouhé nepřítomnosti nenechávejte v objektu žádné
cennosti (elektronika, motorové pily, sekačky…)

� nenechávejte v objektu ani potraviny, alkohol, nádobí,
nářadí či oděvy

� odstraňte z dohledu věci, které mohou napomoci
k vniknutí do objektu (žebříky, sekyry, krompáče atd.)

� pachatel nejčastěji vniká do objektu přes dveře a okna,
nepodceňujte proto jejich zajištění (bezpečnostní kování,
okenice, mříže)

� zabezpečte také vstupy do kůlen a dalších přilehlých
objektů

� zamyslete se nad pojištěním objektu

� spolupracujte se sousedy při vzájemném dohledu nad
rekreačními objekty

� při zjištění pohybu podezřelých osob ihned informujte
policii
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zpracoval: Roman Šedrla
Odbor prevence
Jamborova 20, 626 00 Brno
tel. : 548 210 035
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Malíř pokojů, tel. : 5 49 27 27 38,  604/51
87 76.

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

MALÍŘSKÉ PRÁCE - LEVNĚ. Tel. 544 214
690, mobil 604 14 20 37.

NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ.
Kuchyňské studio, Blansko, Rožmitálova 30
(za křižovatkou - směr ČD). PO-PÁ 9-17,
tel. 602 560 661. www.nabytek-havlik.cz

POVEDU VAŠE ÚČETNICTVÍ  či evidenci
včetně daňového přiznání. Účetní s praxí.
Tel: 603 903 029.

Med přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/
kg. Medovina, mateří kašička, propolis. Po
až pá 15-18 hod. Svat.Čecha 36, Kr. Pole.
Tel.: 549 250 323.  Zastávka tram. č. l
„Husitská“.

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

„RODINNÝ  PŘÍTEL“ provede různé práce
a opravy doma i venku. Tel.: 602 723 883.

ČinnosČinnosČinnosČinnosČinnost MPt MPt MPt MPt MP- r- r- r- r- reeeeevírvírvírvírvíru Kru Kru Kru Kru Kr. P. P. P. P. Pole na kole na kole na kole na kole na katatatatatasasasasastrtrtrtrtrálním úzálním úzálním úzálním úzálním území MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkemí MČ Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

Dne 4. 9. 200Dne 4. 9. 200Dne 4. 9. 200Dne 4. 9. 200Dne 4. 9. 2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 177777.23 hodin.23 hodin.23 hodin.23 hodin.23 hodin byla hlídka MP Brno vyslána na ul. Podhájí, kde má ležet opilá zřejmě nezletilá dívka. Hlídka se na
místo dostavila v 17.31 hodin a zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě se zdržoval oznamovatel, který hlídce sdělil, že
uvedenou slečnu nalezl v lese u Zamilovaného hájku a odnesl ji v náručí až na ul. Podhájí tak, aby ho hlídka nemusela složitě hledat.
Hlídka na místo ihned přivolala sanitu. Teprve čtrnáctiletá slečna hlídce uvedla, že se do tohoto stavu uvedla sama, a to tak, že spolu
s kamarádkou vypila litr tvrdého alkoholu (vodky). Na jméno kamarádky, která zřejmě ze strachu utekla domů, si nemohla vzpomenout.
Lékař, který na místo přijel, rozhodl o převozu mladé dívky do Dětské nemocnice, kde ji zřejmě čekal výplach žaludku a spousta
vysvětlování rodičům, kteří byli o celé záležitosti informováni.

Dne 7Dne 7Dne 7Dne 7Dne 7. 9. 200. 9. 200. 9. 200. 9. 200. 9. 2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 18.55 hodin8.55 hodin8.55 hodin8.55 hodin8.55 hodin byla hlídka MP vyslána na ul. Letovickou ke kotelně, kde se má nacházet ležící muž. Hlídka na místě
v 18.59 hodin zjistila, že zde opravdu leží starší muž, který má u úst pěnu, křečovitě hýbe končetinami a nemůže komunikovat.
Všechno svědčilo o tom, že muž má zřejmě epileptický záchvat. Hlídka proto na místo ihned přivolala sanitu s lékařem a do příjezdu
sanity provedla všechny neodkladné úkony nutné ke stabilizaci zdravotního stavu muže. Lékařka, která se na místo dostavila rozhodla
o hospitalizaci uvedeného muže a nařídila jeho převoz do nemocnice.

Dne 20. 9. 200Dne 20. 9. 200Dne 20. 9. 200Dne 20. 9. 200Dne 20. 9. 2004 v 02.44 v 02.44 v 02.44 v 02.44 v 02.44 hodin4 hodin4 hodin4 hodin4 hodin prováděla hlídka MP hlídkovou činnost na ul. Měřičkově a při této činnosti spatřila vozidlo, které
mělo otevřené dveře u řidiče. Hlídka proto zkontrolovala zdali nedošlo k vykradení vozidla. Ke svému údivu ve vozidle nalezla
i spícího řidiče. Řidič byl hlídkou probuzen a přitom bylo zjištěno, že je pod silným vlivem alkoholu. Hlídka si rovněž všimla, že
u vozidla leží sražená dopravní značka a poškození na vozidle odpovídalo tomu, že byla zřejmě sražena tímto vozidlem. Hlídka proto
na místo přivolala hlídku policie ČR, protože vzniklo důvodné podezření, že došlo k dopravní nehodě vozidla a řidič byl při jízdě pod
vlivem alkoholu. Hlídka policie ČR po svém příjezdu provedla dechovou zkoušku u řidiče s výsledkem pozitivním. Řidič se hlídce
doznal, že řídil pod vlivem alkoholu a způsobil poškození na svém vozidle i na dopravní značce, které se zřejmě vlivem požitého
alkoholu nedokázal vyhnout. Celou záležitost si převzala k dořešení Policie České Republiky.

Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1. 1. 1. 1. 1. 10. 2000. 2000. 2000. 2000. 2004 v 14 v 14 v 14 v 14 v 14.40 hodin4.40 hodin4.40 hodin4.40 hodin4.40 hodin byla hlídka MP vyslána k prověření telefonického oznámení na Horácké náměstí. Oznamovatel
oznámil, že v domě na Horáckém náměstí žije jeho matka, která je již v pokročilém věku. Na svou matku se oznamovatel nemůže
dozvonit a ani nemůže otevřít její byt svým klíčem, protože z druhé strany bytu je zřejmě zasunut klíč do zámku. Oznamovateli se
zdálo , že přes dveře slyší, jak jeho matka volá o pomoc. Hlídka pojala podezření, že může být ohrožen život a zdraví uvedené starší
ženy, proto přivolala na místo technika MP Brno, který byt násilně otevřel. Při vstupu do bytu hlídka zjistila, že uvedená žena leží na
podlaze a stěžuje si na silné bolesti. Dle svého sdělení není schopna vstát. Hlídka na místo ihned přivolala sanitu. Na místo se dostavila
lékařka, která rozhodla o převezení ženy do nemocnice k ošetření. Technik MP vyměnil vložku zámku, kterou musel poškodit při
vstupu do bytu, byt byl uzamčen a klíče předány majitelce bytu.
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DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket,
tel.: 541 225 660, 721/775 600.

PRONAJMU GARÁŽ  u hřbitova. Tel. 604
689 882.

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

DB 3+1, 3.p., cihla, Štef. čtv., pěkný
VYMĚNÍM za DB, OV 2+1 + dopl., 1.-2.p.,
též cihl. jen v Řečkov. Možná i výměna
garáže. Tel. 548 525 185.

PRODÁM  pánský nenošený dubeňák č.
52. Tel. 541 22 60 23.

PRONAJMU  garážový box dlouhodobě
na ul. Uprkova. Tel.: 549 27 11 70 od 8-10,
18-20 hod.

SAUNA „Na hřišti“ s venkovním bazénem,
kosmetikou, masážemi a občerstvením.
Najdete nás na adrese Hudcova 33 v
Medlánkách. Těšíme se na vaši návštěvu. Tel.:
606 850 841,  549 271 468.

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.

NABÍZÍM vedení účetnictví - jednoduché i
podvojné,
včetně zpracování mezd. Rychle, kvalitně,
levně.
Jitka Hamerníková, tel. 731 477 532.

PRONAJMU garáž u hřbitova. Tel.
549271784, 737680216

HLEDÁME muže s nevyužitým traktorem
v zimním období pro odhrnování sněhu v
Brně-Medlánkách, vlastní pluh výhodou, ne
podmínkou. Informace na tel.č.: 543 236
040.

PRODÁM zděnou řadovou garáž v oblasti
ul. Kárníkova. El. Cena 185.000,-- Kč. Tel.
603 212 445.

PRODÁM družstevní garáž na ul.
Medlánecká. Tel.: 549 27 43 17, volat po 18
hod.

VYMĚNÍME  SB  1+1  na Horáckém nám.
za větší nejlépe tamtéž. Bližší info na tel.:
606 355 945.

PŘEKLADY z češtiny do němčiny. Tel:608
564 003
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 RESTAURACE „NA KYTNERCE“ 
VÁS ZVE DO AREÁLU SÝPKY 

NA  

SILVESTR 2004 !!! 
OD 19.30 HOD. 

• ŽIVÁ MUZIKA 
• TEPLÁ VEČEŘE 
• BOHEMIA SEKT 
• CHIPS,OŘÍŠKY 
• STUDENÁ VEČEŘE … 
 
A TO VŠE ZA      500,-/OSOBA 

 
      REZERVACE MÍSTENEK U PERSONÁLU       

                      RESTAURACE. 
 

         KYTNEROVA 1 ,BRNO – MEDLÁNKY , 
     TEL :541 226 036 – 7, 732 738 563 , 777 124 742 
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Po 50ti letech působení ve světě vstupuje na český trh
     špičková pěstící a dekorativní kosmetika JAFRA.

U přU přU přU přU příleíleíleíleíležitžitžitžitžitosososososti jeti jeti jeti jeti jejího uvjího uvjího uvjího uvjího uvedení na tredení na tredení na tredení na tredení na trh pořh pořh pořh pořh pořádáme akádáme akádáme akádáme akádáme akci:ci:ci:ci:ci:
analýzu sanalýzu sanalýzu sanalýzu sanalýzu stttttaaaaavu plevu plevu plevu plevu pleti a jeti a jeti a jeti a jeti a její ošejí ošejí ošejí ošejí ošetřtřtřtřtření zcela zdarení zcela zdarení zcela zdarení zcela zdarení zcela zdarmamamamama

a pra pra pra pra prvním klientkám navním klientkám navním klientkám navním klientkám navním klientkám navíc malý dárvíc malý dárvíc malý dárvíc malý dárvíc malý dárekekekekek.....
Najdete nás v příjemném prostředí studia VISAGE,

Slovákova 6. Objednat se můžete na tel.č. 775 372 757.
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.studio.cztudio.cztudio.cztudio.cztudio.cz

KKKKKOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VOUPELNY  VAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮAŠICH  SNŮ
ModerModerModerModerModernizace jadernizace jadernizace jadernizace jadernizace jader, k, k, k, k, koupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých boupelen a celých bytů na klíčytů na klíčytů na klíčytů na klíčytů na klíč

dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení
Radeco sRadeco sRadeco sRadeco sRadeco spol. s rpol. s rpol. s rpol. s rpol. s r.o. Stř.o. Stř.o. Stř.o. Stř.o. Střední 400, Morední 400, Morední 400, Morední 400, Morední 400, Moraaaaavvvvvananananany u Bry u Bry u Bry u Bry u Brnanananana
TTTTTel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444447 27 27 27 27 2444444 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: r4 280, e-mail: radeco@radeco@radeco@radeco@radeco@radeco-bradeco-bradeco-bradeco-bradeco-brno.czno.czno.czno.czno.cz

TTTTTel./fel./fel./fel./fel./fax.: 5ax.: 5ax.: 5ax.: 5ax.: 5444447 27 27 27 27 2444444 44 44 44 44 4111110, www0, www0, www0, www0, www.r.r.r.r.radeco-bradeco-bradeco-bradeco-bradeco-brno.czno.czno.czno.czno.cz
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