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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 50. A 5A Z 50. A 5A Z 50. A 5A Z 50. A 5A Z 50. A 511111. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ. SCHŮZE RMČ
A Z XXII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXII. ZASEDÁNÍ ZMČA Z XXII. ZASEDÁNÍ ZMČ

50. schůz50. schůz50. schůz50. schůz50. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 12. 12. 12. 12. 12. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:

- vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu městské části na
rok 2006,

- vzala na vědomí zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2005,
- souhlasila se zveřejněním zápisu o městské části v publikaci

Jihomoravský kraj, připravované nakladatelstvím PROXIMA
Bohemia, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm,

- schválila na základě nového školského zákona zřízení školských
rad ZŠ Horácké nám. 13 a ZŠ Novoměstská 21 a stanovila počet
členů těchto rad na šest,

- schválila smlouvu o dílo s firmou Oknoservis, spol. s r. o., Tuřanka
115, Brno, předmětem smlouvy je dodávka nových oken a jejich
montáž v bytovém domě T. Novákové 92,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

5555511111. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 26. 1onala 26. 1onala 26. 1onala 26. 1onala 26. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - září 2005,
- projednala předběžný návrh rozpočtu městské části na rok 2006,
- schválila výjimku z počtu dětí v MŠ Měřičkova 46 na 25 dětí

v každě běžné třídě a na 14 dětí v logopedické třídě,
- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - září

2005,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- doporučila ZMČ souhlasit s návrhem zadání nového územního

plánu města Brna,
- doporučila ZMČ souhlasit s upraveným návrhem vyhlášky

o závazných částech Územního plánu zóny Řečkovice - centrální
část,

- nesouhlasila s posunutím dopravní značky B2 „Zákaz vjezdu všech
vozidel“, která zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné ulice,
k nájezdu do přilehlého garážového dvora v ulici Renčova,

- schválila následující termíny sňatků na rok 2006: 10. 2., 3. 3., 25.
3., 7. 4., 22. 4., 12. 5., 26. 5., 3. 6., 24. 6., 21. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9.,
22. 9., 8. 12.,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

XXII. zasedání ZMČ se kXXII. zasedání ZMČ se kXXII. zasedání ZMČ se kXXII. zasedání ZMČ se kXXII. zasedání ZMČ se konalo 3. 1onalo 3. 1onalo 3. 1onalo 3. 1onalo 3. 111111. Zas. Zas. Zas. Zas. Zastupittupittupittupittupitelselselselselstvtvtvtvtvo:o:o:o:o:
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - září

2005,
- schválilo nové znění zřizovacích listin základních a mateřských

škol,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden

- září 2005
- projednalo majetkové záležitosti - prodeje nemovitostí,
- požádalo o změnu funkčního využití pozemků p. č. 3770/1

a 3771/1 v k. ú. Řečkovice ze smíšené plochy obchodu a služeb
na čisté bydlení,

- souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky o závazných částech
Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část,

- souhlasilo s návrhem zadání nového územního plánu města Brna,
- nesouhlasilo s pořízením změny funkčního využití pozemků za

rodinnými domy v ulici Ladově ze zemědělského půdního fondu
na čisté bydlení,

- navrhlo změnit v příloze č. 1 vyhlášky statutárního města Brna
o místních poplatcích sazby za umístění velkoplošných reklamních
panelů: u panelů o ploše nad 14 m2 zavést sazbu 30 000 Kč/ks/
rok, u panelů o ploše do 14 m2 ponechat nynější sazbu
10 000 Kč/ks/rok,

- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

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

SBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ STŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKO ODPO ODPO ODPO ODPO ODPADŮADŮADŮADŮADŮ
S NOS NOS NOS NOS NOVÝM CENÍKEMVÝM CENÍKEMVÝM CENÍKEMVÝM CENÍKEMVÝM CENÍKEM

Možnost odložit bezplatně vybrané skupiny komunálních odpadů
ve sběrných střediscích odpadů zavádí pro občany nový ceník,
platný od 15. září. Pravidlo, že občané hradili poplatek za odpad
v případě, že ho na sběrný dvůr přivezli více než 50 kg, tedy již
neplatí. Povinnost zaplatit podle ceníku však zůstává v případech,
když občan odloží na středisku objemný komunální odpad bez
toho, že by patřičně snížil jeho objem. Poplatek je třeba dále zaplatit
za odpady olejů a kapalných paliv, odpady z demontáže a údržby
vozidel, stavební a demoliční odpady, vyřazená chladicí zařízení
(ledničky) a vyřazená elektrická a elektronická zařízení. Fyzické osoby
oprávněné k podnikání a právnické osoby zaplatí dle ceníku za
veškeré odpady s výjimkou vybraných druhů odpadů, jako jsou
kovy, papír či sklo. Podrobné informace spolu s možností nahlédnout
do ceníku získáte ve sběrných střediscích odpadů.

Ing. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽPIng. Jan Klement, OŽP

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

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

Přijďte v pondělí 111112. 12. 12. 12. 12. 12. 20052. 20052. 20052. 20052. 2005 od 111115. hod.5. hod.5. hod.5. hod.5. hod. na Vavřinecké
náměstíčko okusit sváteční atmosféru nejoblíbenějšího

dětského svátku.
Na děti z mateřských škol tentokrát čeká překvapení.

Jaké, to se dozví jen ten, kdo se přijde na tradiční akci podívat.

SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍOMÁ ZÁKLADNÍ
UMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLA UNIVERSUM,OLA UNIVERSUM,OLA UNIVERSUM,OLA UNIVERSUM,OLA UNIVERSUM,

S.R.OS.R.OS.R.OS.R.OS.R.O.....
BrBrBrBrBrno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice, Kvice, Kvice, Kvice, Kvice, Kořořořořořensensensensenského 23akého 23akého 23akého 23akého 23a

RRRRRozhodnutím MŠMT ČR je šozhodnutím MŠMT ČR je šozhodnutím MŠMT ČR je šozhodnutím MŠMT ČR je šozhodnutím MŠMT ČR je škkkkkola od 1ola od 1ola od 1ola od 1ola od 1. 9. 1. 9. 1. 9. 1. 9. 1. 9. 1999999999944444
zařzařzařzařzařazazazazazena do sítě šena do sítě šena do sítě šena do sítě šena do sítě škkkkkololololol

VVVVVe še še še še škkkkkolním rolním rolním rolním rolním roce 2005/2006 pořoce 2005/2006 pořoce 2005/2006 pořoce 2005/2006 pořoce 2005/2006 pořádámeádámeádámeádámeádáme

- individuální výuku hry na hudební nástroje a zpěv
- přípravnou hudební výuku skupinovou a kolektivní
- taneční přípravku a balet

Výuka probíhá dle platných učebních plánů a osnov
schválených MŠMT.

Zveme rodiče, děti a všechny obyvatele Řečkovic a okolí
k návštěvě naší školy.

DnDnDnDnDny oy oy oy oy ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeří se budou kí se budou kí se budou kí se budou kí se budou konat v týdnuonat v týdnuonat v týdnuonat v týdnuonat v týdnu
od 1od 1od 1od 1od 12. 12. 12. 12. 12. 12. do 12. do 12. do 12. do 12. do 15. 15. 15. 15. 15. 12. 2005 vždy od 12. 2005 vždy od 12. 2005 vždy od 12. 2005 vždy od 12. 2005 vždy od 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 14.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.

SrSrSrSrSrdečně Vdečně Vdečně Vdečně Vdečně Vás zveme na Vás zveme na Vás zveme na Vás zveme na Vás zveme na Vánoční kánoční kánoční kánoční kánoční konceronceronceronceroncert žáků naší št žáků naší št žáků naší št žáků naší št žáků naší škkkkkolyolyolyolyoly, kt, kt, kt, kt, kterererererý seý seý seý seý se
bude kbude kbude kbude kbude konat v pondělí 1onat v pondělí 1onat v pondělí 1onat v pondělí 1onat v pondělí 19. 19. 19. 19. 19. 12. 2005 v 12. 2005 v 12. 2005 v 12. 2005 v 12. 2005 v 177777.00 hod. v sále naší.00 hod. v sále naší.00 hod. v sále naší.00 hod. v sále naší.00 hod. v sále naší

ššššškkkkkolyolyolyolyoly.....

PřPřPřPřPřípadní zájemci o výukípadní zájemci o výukípadní zájemci o výukípadní zájemci o výukípadní zájemci o výuku  se mohou inforu  se mohou inforu  se mohou inforu  se mohou inforu  se mohou informomomomomovvvvvatatatatat
v kv kv kv kv kancelářancelářancelářancelářanceláři ši ši ši ši škkkkkoly nebo na toly nebo na toly nebo na toly nebo na toly nebo na tel. 5el. 5el. 5el. 5el. 544444111112252252252252251111173,73,73,73,73,

univunivunivunivunivererererersum@vsum@vsum@vsum@vsum@volnolnolnolnolnyyyyy.cz.cz.cz.cz.cz



33333 ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE UMČCE UMČCE UMČCE UMČCE UMČ

S RS RS RS RS ROOOOOZBITÝMI BZBITÝMI BZBITÝMI BZBITÝMI BZBITÝMI BOOOOOTTTTTAMI K VANOAMI K VANOAMI K VANOAMI K VANOAMI K VANOVIVIVIVIVI
DO VYDO VYDO VYDO VYDO VYSOČINYSOČINYSOČINYSOČINYSOČINY

Pozvolna ožívá nejspodnější část obchodního areálu Vysočina, která
je ve vlastnictví města Brna. Po prodejně drůbežího masa Foglkvelb
do uvolněných prostor před časem přibyl s typickým asijským
sortimentem obchodník Cong Nguyen Van. Přestože pronájem
volných obchodních prostor byl řádně vyhlášen a prezentován,
přímo bylo obesláno cca 20 zaevidovaných zájemců o pronájem
a hlavním kritériem výběru nájemce nebyla výše nabídnutého
nájemného, neměl zmíněný pan Van žádnou konkurenci. Ač může
být náš názor na obchody tohoto typu odmítavý a podobných
„kamenných“ stánků je všude plno, tento se přece jen v něčem liší
- nabízí totiž opravu obuvi. Tato prospěšná služba v Řečkovicích
chyběla a mnozí občané po ní volali. I když nepatříte k vyznavačům
volné vietnamské módy, může vám opravna obuvi přijít vhod.
Na závěr snad mohu prozradit, že zbývající prostory, kterými městská
část disponuje, by s největší pravděpodobností začátkem příštího
roku měla obsadit pobočka Knihovny Jiřího Mahena. Zatím se
jedná, měří a projektuje. Nebo byste raději asijské bistro? Stačí říct
Vanovi...

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

NABÍDKA SNABÍDKA SNABÍDKA SNABÍDKA SNABÍDKA STRATRATRATRATRAVVVVVOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Školní jídelna při Základní škole  na Novoměstské ulici nabízí  odběr
obědů formou „přes ulici“ pro starobní i invalidní důchodce,
zaměstnance školství, zdravotnictví a státní správy a občany na
rodičovské dovolené.
Strávníci si  mohou vybírat ze dvou druhů jídel. Cena  činí  35,-  Kč
za jednu  porci.
Informace a přihlášky v dopoledních hodinách u vedoucí ŠJ
pí Vlasty Drápalové osobně nebo na tel. č.  541 225 349.

ššššškkkkkolní jídelnaolní jídelnaolní jídelnaolní jídelnaolní jídelna

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, BRNO,
KOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKKOŘÍSKOOOOOVVVVVA 1A 1A 1A 1A 166666

má smá smá smá smá stále ještále ještále ještále ještále ještě vtě vtě vtě vtě volná mísolná mísolná mísolná mísolná místtttta v někta v někta v někta v někta v některererererých krých krých krých krých kroužcích:oužcích:oužcích:oužcích:oužcích:
PPPPPobočkobočkobočkobočkobočka DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Hora DDM na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí:tí:tí:tí:tí:
- kurz pro matky s kojenci, němčina pro 1. stupeň, ruština, dopolední

kalanetika, elektronika, modelářský kroužek

V IvV IvV IvV IvV Ivanoanoanoanoanovicích:vicích:vicích:vicích:vicích:
Aerobik pro děti, přípravka moderní gymnastiky

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště v bývtě v bývtě v bývtě v bývtě v bývalých kalých kalých kalých kalých kasárasárasárasárasárnách na ulici Tnách na ulici Tnách na ulici Tnách na ulici Tnách na ulici T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé:é:é:é:é:
Tvořínek pro děti, klub maminek, keramika pro dospělé

AKAKAKAKAKCE A DÍLNIČKYCE A DÍLNIČKYCE A DÍLNIČKYCE A DÍLNIČKYCE A DÍLNIČKY:::::

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Ttě Ttě Ttě Ttě T. N. N. N. N. Nooooovvvvvákákákákákooooovvvvvé (ké (ké (ké (ké (kasárasárasárasárasárna)na)na)na)na)

SoboSoboSoboSoboSobottttta 26. 1a 26. 1a 26. 1a 26. 1a 26. 111111. - A. - A. - A. - A. - Advdvdvdvdventní věnceentní věnceentní věnceentní věnceentní věnce
V 9 - 12 hodin a v 14 - 17 hodin. Přihláška předem nutná
(541 225 234) z důvodu zabezpečení materiálu. Uzávěrka ve středu
23. 11. Zahradnické nůžky s sebou.
Tato dílna je vhodná pro dospělé.

JeJeJeJeJežíšžíšžíšžíšžíškkkkkooooovvvvva dílna  1a dílna  1a dílna  1a dílna  1a dílna  10. 10. 10. 10. 10. 12. v 9 - 12. v 9 - 12. v 9 - 12. v 9 - 12. v 9 - 13 hodin  (pr3 hodin  (pr3 hodin  (pr3 hodin  (pr3 hodin  (pro děti od 7 leo děti od 7 leo děti od 7 leo děti od 7 leo děti od 7 let)t)t)t)t)
Tvorba vánočních přáníček.

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovišvišvišvišviště na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Hortě na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstítítítítí

Klub „A JE TO“ pro děti od  8 let nabízí:

Sobota 3. 12.
PřPřPřPřPředvedvedvedvedvánoční dílničkánoční dílničkánoční dílničkánoční dílničkánoční dílničkaaaaa od 9 do 12 hodin
Tvorba ozdob v tradičním i netradičním stylu. Možná i mikulášské
pečení.

Sobota 17. 12.
DílničkDílničkDílničkDílničkDílnička na „va na „va na „va na „va na „vánoční noánoční noánoční noánoční noánoční notu“tu“tu“tu“tu“ - dárky, vánoční vazba, perníčky.
Doba konání v 9 - 12 hodin.

Klub  plánuje exkurze do zajímavých míst (Strážnice) a další dílničky.
INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMACE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKYCE a PŘIHLÁŠKY: K.Pso: K.Pso: K.Pso: K.Pso: K.Psotttttooooovvvvvá (732  32 5á (732  32 5á (732  32 5á (732  32 5á (732  32 54 54 54 54 54 57)7)7)7)7)

VÍŤVÍŤVÍŤVÍŤVÍŤA MARČÍK VE SBA MARČÍK VE SBA MARČÍK VE SBA MARČÍK VE SBA MARČÍK VE SBORORORORORU PÁNĚU PÁNĚU PÁNĚU PÁNĚU PÁNĚ
Ještě dnes mají mnozí v paměti vystoupení herce Víti Marčíka
v adventním čase minulého roku ve Sboru Páně CČSH na Vážného
ulici, kde do posledního místečka zaplněná liturgická síň byla
svědkem gejzíru lidství, člověčenství a lásky k člověku v představení
Mystéria buffa.
Na základě veskrze kladných a nadšených ohlasů občanské sdružení
Verbum et musica pozvalo Teátr Víti Marčíka i tento rok.
Dne 111118. 18. 18. 18. 18. 12. 20052. 20052. 20052. 20052. 2005 v 111118.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod. můžeme ve Sboru Páně CČSH,
Vážneho 6, shlédnou příběh „Se„Se„Se„Se„Setkání přtkání přtkání přtkání přtkání před Beed Beed Beed Beed Betlémem“tlémem“tlémem“tlémem“tlémem“.

Představení se odehrává uprostřed několika přátel, kteří se sejdou ke společnému
slavení Vánoc. Zahrají si lidový příběh o narození Ježíše, aniž by tušili,
kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. A vytvoří si atmosféru klidu
a pohody. Pod skořápkou této idylické atmosféry se však skrývá napětí
a očekávání příchodu ženy - Marie, kterou v loňském roce nebyli schopni
přijmout a vyhodili ji. Toto napětí se provalí při štědrovečerní večeři, kdy se
celá uměle vytvořená atmosféra zhroutí a vyplynou na povrch neuzdravené
vztahy a neschopnost přijmout se navzájem. Příběh končí svědectvím
o důležitosti odpuštění, protože: „Teprve, když si odpustíme, mohou začít ty
pravé Vánoce.“ (konec scénáře)

Nálada příběhu je umocněna zajímavě zpracovanými koledami. Kulisu
částečně tvoří kopie nejstaršího českobudějovického Betléma. Toliko
z průvodního slova představení...

Přijměte proto naše pozvání. Zapomeňme na vánoční shon a nechme
se unést příběhem, který rok co rok nás tolik ovlivňuje.

Zájemci si mohou vstupenky zavčas rezervovat na tel. č. 737 625 092
nebo 777 035 160.

VVVVVrrrrratislaatislaatislaatislaatislav J. Maršav J. Maršav J. Maršav J. Maršav J. Marša
přpřpřpřpředseda obč. sdružedseda obč. sdružedseda obč. sdružedseda obč. sdružedseda obč. sdruženíeníeníeníení

 VÁNOCE A MY 2005 VÁNOCE A MY 2005 VÁNOCE A MY 2005 VÁNOCE A MY 2005 VÁNOCE A MY 2005
I v roce 2005 chce občanské sdružení Verbum et musica navázat na
založenou tradici souboru výtvarných  soutěží pro děti a mládež,
která byla založena v roce 2002 pod názvem „„„„„VVVVVelikelikelikelikelikonoce 2002onoce 2002onoce 2002onoce 2002onoce 2002
a ma ma ma ma my“y“y“y“y“ a na kterou navázaly soutěže „„„„„VVVVVánoce a mánoce a mánoce a mánoce a mánoce a my 2002“y 2002“y 2002“y 2002“y 2002“, Velikonoce
a my 2004. Všechny tyto soutěže spojené s výstavou se setkaly
nejen s překvapujícím zájmem veřejnosti, rodičů, ale i sdělovacích
prostředků včetně České televize.
Občanské sdružení vyhlásilo tuto soutěž v tomto roce pod názvem
„„„„„VVVVVánoce a mánoce a mánoce a mánoce a mánoce a my 2005“y 2005“y 2005“y 2005“y 2005“. Koná se tradičně pod záštitou brněnského
biskupa Církve československé husitské ThDr. Petra Šandery a starosty
MČ Brno -Řečkovice a Mokrá Hora PaedDr. Ladislava Filipiho.

Výstava a soutěž je rozdělena do dvou sekcí, a to sekce s křesťanskou
tématikou a sekce, která nevychází z křesťanských tradic. Způsob
a technika provedení (kresba, malba, keramika, sklo aj.) není omezena.

Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 6 až 18 roků. Soutěžící
jsou rozděleni do čtyř věkových skupin, kde vždy první tři místa
jsou oceněna věcnou cenou. Slavnostní vernisáž se uskuteční
3. 12. 2005 v 16.00 hod. ve Sboru Páně na Vážného ulici č. 6.
Podrobnosti je možno získat na www.verbumetmusica.com nebo
na tel. 777 035 160 či 737 625 092. Díla přihlášená do soutěže musí
být odevzdána pořadatelům nejpozději do 25. 11. 2005.

Připomínáme, že díla, u kterých si to autoři budou přát, bude
možno zakoupit. Výtěžek je určen na vesničku SOS v Medlánkách.
V minulém ročníku mohl být tak od dětí předán vesničce dar ve
výši 7 500,- Kč.

VVVVVrrrrratislaatislaatislaatislaatislav J. Maršav J. Maršav J. Maršav J. Maršav J. Marša
obč. sdružobč. sdružobč. sdružobč. sdružobč. sdruženíeníeníeníení
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ZMĚNY VE VEDENÍ LINEK MĚSZMĚNY VE VEDENÍ LINEK MĚSZMĚNY VE VEDENÍ LINEK MĚSZMĚNY VE VEDENÍ LINEK MĚSZMĚNY VE VEDENÍ LINEK MĚSTTTTTSKÉ DOPRASKÉ DOPRASKÉ DOPRASKÉ DOPRASKÉ DOPRAVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEVY V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCH, MOKRÉVICÍCH, MOKRÉVICÍCH, MOKRÉVICÍCH, MOKRÉVICÍCH, MOKRÉ
HOŘE, IVHOŘE, IVHOŘE, IVHOŘE, IVHOŘE, IVANOANOANOANOANOVICÍCH, JEHNICÍCH A OŘEŠÍNĚ.VICÍCH, JEHNICÍCH A OŘEŠÍNĚ.VICÍCH, JEHNICÍCH A OŘEŠÍNĚ.VICÍCH, JEHNICÍCH A OŘEŠÍNĚ.VICÍCH, JEHNICÍCH A OŘEŠÍNĚ.

Od 11. prosince 2005 dojde v rámci celostátní změny jízdních řádů
k úpravám vedení a číslování linek v severní části Brna. Tyto změny
byly vyvolány především požadavkem na přímé spojení Ořešína,
Jehnic a Mokré Hory s Řečkovicemi a nutností zpřehlednit jízdní
řád linky 41.
DoprDoprDoprDoprDopraaaaavu z Ořvu z Ořvu z Ořvu z Ořvu z Ořešína, Jehnic a Mokrešína, Jehnic a Mokrešína, Jehnic a Mokrešína, Jehnic a Mokrešína, Jehnic a Mokré Horé Horé Horé Horé Horyyyyy bude místo linky
41 zajišťovat nononononovvvvvá linká linká linká linká linka 70a 70a 70a 70a 70. Tato linka bude v ranní špičce zajíždět
k řečkovickému nádraží, kde bude ve dvacetiminutových intervalech
zajištěn přestup na vlakovou linku S3 jedoucí přes Královo Pole,
Židenice a Hlavní nádraží do Modřic. Cestujícím do centra Brna
se tak proti jízdě přes centrum Řečkovic zkrátí jízdní doba o více
než 10 minut.
Od Řečkovického nádraží budou všechny spoje linky 70 pokračovat
kolem řečkovického kostela po trase linky 42 ke královopolskému
nádraží, odkud pojedou zpět přes Řečkovice do Ořešína.
DoprDoprDoprDoprDopraaaaavu z Řečkvu z Řečkvu z Řečkvu z Řečkvu z Řečkooooovicvicvicvicvic ve směru do Brna zajistí dvě dosavadní linky
42 a 72 beze změny, nově k nim však přibude i linka 70. Tím dojde
ke zvýšení četnosti spojů přes Řečkovice zejména v odpoledních
hodinách pracovních dnů a o víkendech.
DoprDoprDoprDoprDopraaaaavu do Ivvu do Ivvu do Ivvu do Ivvu do Ivanoanoanoanoanovicvicvicvicvic bude nadále zajišťovat linka 41, která bude
stejně jako dosud odjíždět od královopolského nádraží a pojede
dále přes Semilasso po své známé trase. Vybrané spoje budou zajíždět
do Lelekovic nebo ke Globusu.
K určitým úpravám dojde i u noční dopravy. Zde dojde ke změně
konečných stanic nočních autobusových linek 90 a 91.
LinkLinkLinkLinkLinka 90a 90a 90a 90a 90 pojede od Hlavního nádraží po trase linky 1 k Semilassu
a dále bude pokračovat přes Medlánky na Palackého náměstí,
k řečkovickému nádraží a dále do Mokré Hory, Jehnic a Ořešína.
LinkLinkLinkLinkLinka 9a 9a 9a 9a 911111 pojede od Hlavního nádraží po trase tramvaje 1 do Řečkovic
a dále do Ivanovic a ke Globusu. Přímé spojení mezi Ivanovicemi,
Mokrou Horou, Jehnicemi a Ořešínem tedy již nebude možné.
Časy odjezdů od Hlavního nádraží zůstávají zachovány. Obě linky
odtud odjíždějí každý den vždy v časech 23:00, 23:30, 0:00, 1:00,
2:00, 3:00, 4:00, 4:30 a 5:00. V noci před nepracovním dnem jsou
navíc zavedeny další spoje v čase 0:30 a 1:30.

VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA ČLENŮM ČESKÉHO SA ČLENŮM ČESKÉHO SA ČLENŮM ČESKÉHO SA ČLENŮM ČESKÉHO SA ČLENŮM ČESKÉHO SVVVVVAZUAZUAZUAZUAZU
BBBBBOOOOOJOJOJOJOJOVNÍKŮ ZA SVNÍKŮ ZA SVNÍKŮ ZA SVNÍKŮ ZA SVNÍKŮ ZA SVVVVVOBOBOBOBOBODU!ODU!ODU!ODU!ODU!

Výbor základní organizace ČSBS pro Řečkovice a okolí si
dovoluje  Vám sděliti, že právě vyšel zákon 357/2005 Sb., který
se týká všech členů, kteří vlastní osvědčení podle zákona 255/
1946 Sb. Považujeme za povinnost Vás s tímto zákonem
seznámiti. Jedná se o odškodnění všech odbojářů, kteří vlastní
osvědčení MO podle zák. 255/46 Sb. Účastník odboje má nárok
na měsíční příspěvek 2 500 Kč. Dále za každý měsíc v odboji
obdrží 50 Kč. Dále se jedná i o příspěvek vdovám a sirotkům.
Veškeré informace Vám podá Úřad sociálního a důchodového
odboru na Veveří č. 5. Tento úřad je pověřen vyřizováním
záležitostí týkajících se tohoto zákona. Doporučujeme všem
členům, aby v brzké době si na úřad zašli. Je potřebné sebou
vzíti kopii Osvědčení podle zák. 255/1946 Sb. a občanský průkaz.
Bude s Vámi sepsán zápis, tedy je nutno se obrátit na Úřad
sociálního a důchodového zabezpečení Veveří č. 5. Vyřizuje se
v přízemí v místnosti 29 a 30.

Za výbor ČSBS: Za výbor ČSBS: Za výbor ČSBS: Za výbor ČSBS: Za výbor ČSBS: PlukPlukPlukPlukPlukooooovník vvník vvník vvník vvník v. v. v. v. v. v. Jar. Jar. Jar. Jar. Jaroslaoslaoslaoslaoslav Buršíkv Buršíkv Buršíkv Buršíkv Buršík
přpřpřpřpředseda Zedseda Zedseda Zedseda Zedseda ZO - ČSBSO - ČSBSO - ČSBSO - ČSBSO - ČSBS

RK BRK BRK BRK BRK BYYYYYT BrT BrT BrT BrT Brno, s.rno, s.rno, s.rno, s.rno, s.r.o.o.o.o.o
ulice Bašulice Bašulice Bašulice Bašulice Bašttttty 2, I.patry 2, I.patry 2, I.patry 2, I.patry 2, I.patro,dvo,dvo,dvo,dvo,dveřeřeřeřeře1e1e1e1e1111117, budo7, budo7, budo7, budo7, budovvvvva Pa Pa Pa Pa PADOADOADOADOADOWETZWETZWETZWETZWETZ

NNNNNaléhaaléhaaléhaaléhaaléhavě hledáme prvě hledáme prvě hledáme prvě hledáme prvě hledáme pro zájemce s hoo zájemce s hoo zájemce s hoo zájemce s hoo zájemce s hotttttooooovvvvvososososostí:tí:tí:tí:tí:
- ke koupi RD a byty v Řečkovicích všech velikostí
- byty k pronájmu pro seriózní - platící nájemníky
seriozní jednání, prseriozní jednání, prseriozní jednání, prseriozní jednání, prseriozní jednání, pro Vo Vo Vo Vo Vás naše službás naše službás naše službás naše službás naše služby zdary zdary zdary zdary zdarmamamamama

Tel. 542 120 206, 603 712 673 - Obraťte se s důvěrou na nás.
www.bytbrno.wz.cz, E-mail: byt.brno@volny.cz
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BUĎTE VÍTBUĎTE VÍTBUĎTE VÍTBUĎTE VÍTBUĎTE VÍTÁNÁNÁNÁNÁN, OTČE JA, OTČE JA, OTČE JA, OTČE JA, OTČE JACKU!CKU!CKU!CKU!CKU!
Na ten krátký rozhovor, kterým jsem chtěl představit našim
čtenářům nového administrátora řečkovické římskokatolické
farnosti P. Jacka Kruczku jsem si stačil připravit jen pár krátkých
otázek. Víc ani nebylo možné-mezi dvěma večerními
bohoslužbami v den Památky zesnulých jsem se mohl zeptat
jen na to nejpodstatnější. Na řečkovické faře, kde právě probíhají
zednické rekonstrukční práce mě přivítal mezi dveřmi s úsměvem
náš nový pan farář.
Do Řečkovic nastoupil letos v létě po P. Janu Pacnerovi tento
sympatický černovlasý polský kněz, který si zvolil pro svoji dráhu
duchovního činnost za hranicemi své vlasti.
Jacku  Kruczkovi je 31 let a pochází z města Limanowo, ležícího
na polském úpatí Vysokých Tater v tarnowské diecézi. Jak mi
řekl, v jeho rozhodnutí stát se knězem jej kromě vlastní vůle
jednoznačně ovlivnila osobnost Jana Pavla II., rodáka z nedalekých
Wadowic, pozdějšího biskupa krakowského. Ještě jako student
teologické fakulty však absolvoval P. Jacek týdenní stáž u nás
v pražské diecézi a tam se také rozhodl, že půjde-li jednou za
svým posláním do zahraničí, bude to do České republiky.
Jeho prvním působištěm se stal moravský Hodonín, kde se
nejprve musel zdokonalit v češtině, a po třech měsících jako
kaplan se začal aktivně podílet na liturgii promluvami, jako
zpovědník, návštěvami nemocných i křtěním dětí. Zde také
zjistil, že jeho představy o podobnosti polštiny a češtiny, kterou
považoval za velmi podobnou slovenštině s níž se často doma
setkával, nebyly tak docela na místě.
Téměř v samých počátcích si při rozhovorech se svými krajany
v duchovní službě působícími v Čechách navíc uvědomil, jaký
rozdíl je mezi duchovním životem a živým křesťanstvím na
Moravě a úpadkem víry a náboženského života v Čechách.
Zde nepředstíraný kypící duchovní život, v Čechách prázdné
kostely a převažující konzumní životní styl společnosti.
Otec Jacek Kruczka je si dobře vědom, že přebírá farnost po
mimořádné osobnosti, kterou byl P. Jan Pacner. Díky svému
mládí a pozitivnímu vztahu k mládeži bude mít cestu
k navazování a rozvíjení kontaktů nepochybně usnadněnou.
Ví dobře, že přátelské vztahy, a to nejen s mladými z minulých
let, je třeba dále rozvíjet. Otec Jacek není podle jeho vlastních
slov sportovcem typu P. Pacnera, nicméně se  bude snažit
nabídnout naší mládeži rovněž něco atraktivního. Jako polský
patriot má v úmyslu seznámit vedle skautů a orlů i další zájemce
s přírodními a historickými památkami své země, o které toho
víme poměrně málo.
Pro nadcházející adventní čas slíbil Pater Jacek v intencích svých
předchůdců napsat pro Řeč krátké předvánoční zamyšlení. Jsem
přesvědčen, že si Pater Jacek díky svému srdečnému a přátelskému
přístupu k lidem brzy získá široké sympatie i srdce našich
spoluobčanů. A ty zbytky jazykové bariéry ležící mezi naší
češtinou a jeho polštinou mu jistě všichni rádi a s oboustranným
úsměvem a pochopením pomůžeme zbořit. I když - ono to
vlastně není až tak strašně důležité. Jako kněz a krajan největšího
Poláka 20. století dobře ví, že více než ústy je třeba promlouvat
k lidem skutky a srdcem.

I. KI. KI. KI. KI. Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

DRAKIÁDDRAKIÁDDRAKIÁDDRAKIÁDDRAKIÁDAAAAA
Když začne foukat ze strnišť, není pro kluky a holky nic lepšího,
než jít pouštět draky. Proto paní vychovatelky ze školní družiny
ZŠ Horácké náměstí uspořádaly dne 12. 10. 2005 pro všechny
zájemce „Drakiádu“. Hodnotila se technika letu a originalita
vlastnoručně vyrobených draků. Počasí se vydařilo, nikdo ze
zúčastněných neodešel s prázdnou, a tak se už všichni určitě
velmi těší na další akci.

VVVVVychoychoychoychoychovvvvvatatatatatelky ŠD ZŠ Horelky ŠD ZŠ Horelky ŠD ZŠ Horelky ŠD ZŠ Horelky ŠD ZŠ Horácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.ácké nám.

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEUBLAHOPŘÁNÍ K JUBILEUBLAHOPŘÁNÍ K JUBILEUBLAHOPŘÁNÍ K JUBILEUBLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU
Dne 15. 11. 2005 oslaví významné životní jubileum ředitelka
mateřské školy Škrétova 2 paní Epaní Epaní Epaní Epaní Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fooooojtíkjtíkjtíkjtíkjtíkooooovvvvvááááá. Přejeme jí, aby
v takové svěžesti a pocitu dobrého zdraví pracovala s našimi
dětmi co nejdéle, aby s nadšením uskutečňovala mnoho svých
pedagogických a tvůrčích nápadů, měla k tomu mnoho elánu
a v této činnosti, kde největší odměnou jsou radostná očka dětí
a jejich přízeň, nacházela stále uspokojení.

Hodně zdrHodně zdrHodně zdrHodně zdrHodně zdraaaaaví a tvůrví a tvůrví a tvůrví a tvůrví a tvůrčích úsčích úsčích úsčích úsčích úspěchů přpěchů přpěchů přpěchů přpěchů přeeeeejí členojí členojí členojí členojí členovévévévévé
KKKKKomise šomise šomise šomise šomise škkkkkolsolsolsolsolství a mládetví a mládetví a mládetví a mládetví a mládežžžžže Rady měse Rady měse Rady měse Rady měse Rady městststststské čáské čáské čáské čáské částititititi

BrBrBrBrBrno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍČTENÁŘI NÁM PÍŠÍČTENÁŘI NÁM PÍŠÍČTENÁŘI NÁM PÍŠÍČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA
MOKRMOKRMOKRMOKRMOKROHORSKÉ ZAMYŠLENÍOHORSKÉ ZAMYŠLENÍOHORSKÉ ZAMYŠLENÍOHORSKÉ ZAMYŠLENÍOHORSKÉ ZAMYŠLENÍ

V říjnu letošního roku byla zrekonstruována ulice Jandáskova
od křižovatky s ulicí Tumaňanova až k lesu. Předtím byla pěkně
upravena ulice Pod zahradami, ke které přiléhá pečlivě udržované
ekocentrum.
To jsou bezesporu velké akce, které po stránce životního prostředí
přispěly k hezkému vzhledu Mokré Hory a které zdejší občané
hodnotí velmi pozitivně.
Co se však občanům Mokré Hory nelíbí, je zahrádka okolo
pomníku padlým z první světové války a těm, kteří zahynuli
v průběhu druhé světové války.
Asi před šedesáti lety byly po obou stranách pomníku vysázeny
stříbrné smrky. Pokud byly smrky mladé tvořily s pomníkem
malebné prostředí. Dnes, kdy smrky dosáhly výšky přes 20 metrů,
nejsou už ozdobou prostranství kolem pomníku, zejména jeden
z nich, který je proschlý a je nebezpečí, že se může vyvrátit
a poškodit okolní domy i ohrozit kolemjdoucí lidi. Mimo tyto
smrky je okolí pomníku po celý rok zarostlé plevelem
a přerostlými keři bezu černého. Na podzim a v zimě je pod
smrky nastláno velké množství napadaných šišek, které rovněž
nejsou žádnou okrasou.
Prostor okolo pomníku je ohrazen zrezivělým drátěným plůtkem,
volajícím po novém nátěru.
V blízkosti stojí kříž postavený v r. 1884 a zvonice z r. 1889,
tvořící s pomníkem jakýsi kulturní areálek Mokré Hory. Chodí
kolem něho nejen mokrohoráci, ale i turisté po modře značené
cestě do údolí rakoveckého potoka.
Toto malé prostranství by si jistě zasluhovalo důstojnější vzhled!

Josef ČechJosef ČechJosef ČechJosef ČechJosef Čech

PŘEDPŘEDPŘEDPŘEDPŘEDVVVVVÁNOČNÍ VÝSÁNOČNÍ VÝSÁNOČNÍ VÝSÁNOČNÍ VÝSÁNOČNÍ VÝSTTTTTAAAAAVVVVVAAAAA
ZDIRADZDIRADZDIRADZDIRADZDIRADA ČEA ČEA ČEA ČEA ČECHACHACHACHACHA

Jsem přesvědčen, že prosincová výstava kladenského malíře, grafika
a ilustrátora Zdirada J.K.Čecha bude výtečným vyvrcholením
a závěrem roku 2005 v naší Galerii na radnici.
Zdirad Čech náleží mezi umělce, kteří se inspirovali historií a uměním
dávných staletí. Patří mezi naše nejlepší heraldiky, jehož rukopis je
nezaměnitelný. Jako autor knižních ilustrací je vyhledáván předními
spisovateli, jeho kresby nalezneme jak v encyklopedických dílech,
tak ve sbírkách poezie. Klasická obrazová tvorba, jíž se Z. Čech
přislíbil představit, byla inspirována gotickou knižní ilustrací
a deskovými malbami oltářního charakteru 13. - 15. století. Nicméně
překvapení není vyloučeno, a tak se již nyní těším, že prodejní
výstava Zdirada Čecha Malby a kresby najde četné příznivce a řada
návštěvníků využije této mimořádné příležitosti k nákupu vánočních
dárků.
Výstava bude zahájena v pátek 9. prosince vernisáží v 18 hodin
a potrvá do neděle 18. prosince.

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

SpolečnosSpolečnosSpolečnosSpolečnosSpolečnost Bohuslat Bohuslat Bohuslat Bohuslat Bohuslavvvvva Mara Mara Mara Mara Martinůtinůtinůtinůtinů
Základní umělecká šZákladní umělecká šZákladní umělecká šZákladní umělecká šZákladní umělecká škkkkkola Vola Vola Vola Vola Vítězslaítězslaítězslaítězslaítězslavy Kvy Kvy Kvy Kvy Kapraprapraprapráloáloáloáloálovvvvvééééé

pořádápořádápořádápořádápořádá

„Martinů a jeho přátele“ - cyklus hudebně literárních večerů

Z DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAZ DOPISŮ BOHUSLAVVVVVA MARA MARA MARA MARA MARTINŮTINŮTINŮTINŮTINŮ
FRANCES JEŽKFRANCES JEŽKFRANCES JEŽKFRANCES JEŽKFRANCES JEŽKOOOOOVÉVÉVÉVÉVÉ

Účinkují:
Ladislav Lakomý - umělecký přednes

Martin Fišl - klavír

Pondělí 21. listopadu 2005 v 19 hodin
koncertní sál školy, Palackého 70
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JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V ŘÍJNU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Marie  SEKALOVÁ 97 let
Kateřina TRČKOVÁ 94 let
Rudolf  ALBRECHT 94 let
Bedřich  SIGMUND 93 let
Božena  ČUPROVÁ 92 let
Valerie  KAŠTÁNKOVÁ 91 let
Pavla  KRATINOVÁ 85 let
Dona  BEŇOVÁ 80 let
Věra  RADOVÁ 80 let
Věra  GROLIGOVÁ 80 let
Zdeňka  JURÁSKOVÁ 80 let
Zdeněk  ZADĚLÁK 80 let
Libuše  JÍLKOVÁ 80 let

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE
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KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA INZERINZERINZERINZERINZERCECECECECE

POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilejší. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice.
Tel:  541227559, mobil 737/405886.
MALÍŘ  POKOJŮ, tel. : 549 27 27 38,  604/51 87 76.
AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.
MALÍŘSKÉ  PRÁCE. Tel. 544 214 690, mobil 604 14 20 37.
AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul.
Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu č.
42, 41) ceny: střih + fouk. 200,- Kč, trvalá, melír, barvení 400,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.
OPRAVY KAROSÉRIÍ, výměny prahů a blatníků, dílna Řečkovice.
Tel: 541 228 398, mobil: 776 610 117.
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.
KOSMETIKA  - Podpěrova 6, Brno-Řečkovice (na terase Billy),
ambulance plastické chirurgie. Těším se na Vás, Lenka Netrefová,
tel. 728 235 225.
BANKOVNÍ PŮJČKY do 75 000 Kč. Splátky již od 702 Kč/měs.
I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel.: 737 301 970.
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  pro daňové účely při převodu
(prodej, darování, dědictví, vklady do majetku firem). Ing. Kocian,
603 528 515, 549 273 684.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel. 549273655, 605553207.
HLEDÁM NÁJEMNÍ BYT 1+1 (1+kk) s možností trv. pobytu pro
1 muže středního věku, i v RD. Nekuřák. Tel: 606 514 415.
PRONAJMU GARÁŽ „NA ŠPICI“. Tel. 608 221 081.
PRONAJMU GARÁŽ v Řečkovicích na „Špici“. Tel: 549 27 35 85,
549 27 55 71.
KOUPÍM zahrádku v Řečkovicích. Tel: 603 719 565.
VÁŽENÉ ZÁKAZNICE A ZÁKAZNÍCI. Rádi Vás přivítáme v nově
otevřeném KADEŘNICTVÍ S PEDIKÚROU. Najdete nás na terase
nad Billou. Kadeřnictví „ANNA“, Banskobystrická 176. Tel. 608
635 118 - kadeřnictví, tel. 777 562 255 - pedikúra.
POVEDU  Vaše účetnictví vč. mezd a daň. přiznání. Tel. 603903029.
HLEDÁM PÁNA, který seděl 26. 09. 05 u kostela na lavičce. Zavolejte
prosím tel. 541 142 619.
HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE na ul. Renčova, Kremličkova,
Duhová Pole. Tel. 728 117 805.
NÁVRHY INTERIERŮ, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE,
projekty pro stavební povolení, včetně projednání s úřady. Ing.
arch. Čechová, tel. 728 557 948.
B STUDIO BOŽETĚCHOVA 91 - podzimní akce a slevy!
Kosmetika, turbo solárium vertikal, masáže, modeláž nehtů,
manikúra, pedikúra. Tel. 541 238 883, 602 738 880.
VÁNOČNÍ DÁREK Vašim blízkým - poukázka na kosmetické služby
v hodnotě 200, 300, 500 a 1.000 Kč. Prodej B studio Božetěchova
91, Tel. 541 238 883, 602 738 880.
PEDIKÚRA DO DOMU - tel. 728 341 322, 541 238 883.

DŘEVDŘEVDŘEVDŘEVDŘEVO A KRAO A KRAO A KRAO A KRAO A KRAJKAJKAJKAJKAJKA
JIŘÍ DOLINJIŘÍ DOLINJIŘÍ DOLINJIŘÍ DOLINJIŘÍ DOLINAAAAA

DRAHOMÍRA HRBÁČKDRAHOMÍRA HRBÁČKDRAHOMÍRA HRBÁČKDRAHOMÍRA HRBÁČKDRAHOMÍRA HRBÁČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ
V průběhu říjnové výstavy v Galerii na radnici si návštěvníci mohli
prohlédnout tradiční soubor prací nám známých autorů a podle
celé řady nových a zajímavých námětů snad také posoudit cestu,
kterou se tvůrci v posledních letech ubírají.
Jiří Dolina si život lékaře na penzi stále zpříjemňuje sochařením
a zdá se, že se mu tato činnost stává denní potřebou a nutností,
které v mnoha ohledech podřizuje své každodenní bytí. Jilm, lípa,
dub, buk, jasan, africká dřevina či kombinace dřeva s vodou
opracovanými kameny patří k nejčastěji užívaným materiálům
Dolinova miniateliéru. Kvalita i zabarvení použitého dřeva do značné
míry předurčují účinnost konečné podoby jednotlivých artefaktů.
Zatímco v některých případech spíše ubírají, v jiných na konečné
působivosti celku přidávají. Zejména při užívání syntetických barviv
je třeba mít na paměti, že méně může znamenat více. Chápeme-li
umění jako činnost, která si mimo jiné klade za cíl probudit
v pozorovateli skryté emoce, pak můžeme říci, že cíle bylo dosaženo.
Pocity zvědavosti, radosti, veselí, touhy, obdivu, okouzlení, ale
i smutné vzpomínky ukryté kdesi na dně duše se spolehlivě dostavují.
Není třeba rozborů a zasvěcených soudů o umění či neumění.
Jiřímu Dolinovi se daří to, o čem mnozí z nás mohou jen snít.
Totiž dát dnům svého odpočinku neobyčejně příznivou, přátelskou
a obecně prospěšnou podobu.
Větší část galerie náležela oblíbené a velmi vyhledávané autorce
paličkované krajky. Výtečné kompozice, přitažlivé barevné kombinace,
působivé kontrasty podkladu a užité krajky, to vše vytvářelo
pozoruhodnou, místy až dokonalou harmonii tvarů a barev.
Také tentokrát se objevily obrázky inspirované slavnými plakáty
z dílny Alfonse Muchy či přírodními motivy Českého roku Karla
Svolinského. V další místnosti na nás čekala celá řada překvapení
v podobě  půvabných vánočních motivů (Anděl, Madona, Sv. rodina,
Rozkládací betlém), doplňků interiéru (ozdobné svícny, sklenice
s květy a ovocem), znamení zvěrokruhu či krajkových šperků.
Nepřekvapuje, že před tvorbou Drahomíry Hrbáčkové stály v obdivu
především ženy. Ne snad pro jejich přirozený vztah k ruční práci,
který se v této zrychlené době mění v pouhou nostalgickou
vzpomínku na umění našich babiček. Právě ženám je autorka blízká
svou výpovědí o pokoře, trpělivosti a touze po harmonii, bez níž
by mnohé krásy výstavních síní, ale i mnohé všední a zdánlivě
samozřejmé věci v našem žití nespatřily světlo světa.

I. KI. KI. KI. KI. Kubouboubouboubovvvvvááááá

POZVÁNKA NA KONCERT
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ve spolupráci s uměleckou agenturou
COMMUNIO PRO ARTE zve na

ADADADADADVENTNÍ KVENTNÍ KVENTNÍ KVENTNÍ KVENTNÍ KONCERONCERONCERONCERONCERTTTTT
Účinkuje: Brněnský komorní orchestr, umělecký vedoucí

Jiří Mottl

Zazní skladby: J. S. Bacha, A. Coreliho, W. A. Mozarta,
H. Purcelliho, B. Martinů, O. Respighiho a L. Janáčka

Úterý 111113. 13. 13. 13. 13. 12. 20052. 20052. 20052. 20052. 2005 v 18 hodin v kostele sv. Vavřince
v Brně-Řečkovicích

Koncert je spojen s realizací veřejné sbírky na podporu
vybudování kulturního centra v prostorách řečkovické sýpky.

JUDrJUDrJUDrJUDrJUDr. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Ot. Jana Oteeeeevřvřvřvřvřeloeloeloeloelovvvvvááááá

VI - CVI - CVI - CVI - CVI - CAM SERAM SERAM SERAM SERAM SERVISVISVISVISVIS
PODPĚRPODPĚRPODPĚRPODPĚRPODPĚROOOOOVVVVVA 2, BRNO - MEDLÁNKYA 2, BRNO - MEDLÁNKYA 2, BRNO - MEDLÁNKYA 2, BRNO - MEDLÁNKYA 2, BRNO - MEDLÁNKY

(ZA BILL(ZA BILL(ZA BILL(ZA BILL(ZA BILLOU)OU)OU)OU)OU)

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TVY TVY TVY TVY TVVVVV, A, A, A, A, AUDIO, VIDEUDIO, VIDEUDIO, VIDEUDIO, VIDEUDIO, VIDEO, KAMERO, KAMERO, KAMERO, KAMERO, KAMERYYYYY, MIKR. TR, MIKR. TR, MIKR. TR, MIKR. TR, MIKR. TROUBOUBOUBOUBOUBYYYYY
PO DOMLPO DOMLPO DOMLPO DOMLPO DOMLUVĚ OPRAUVĚ OPRAUVĚ OPRAUVĚ OPRAUVĚ OPRAVY V BVY V BVY V BVY V BVY V BYYYYYTĚ ZÁKAZNÍKATĚ ZÁKAZNÍKATĚ ZÁKAZNÍKATĚ ZÁKAZNÍKATĚ ZÁKAZNÍKA

TEL.  5TEL.  5TEL.  5TEL.  5TEL.  5444441111122222111110000046464646464, 734, 734, 734, 734, 731111111111558655865586558655864, 604, 604, 604, 604, 6049494949491111133333111115858585858
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ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:
Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu kacerova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 28. 11. 2005. Zdarma.
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Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

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

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777
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