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ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ

MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI

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

PRPRPRPRPRODEJ MĚSODEJ MĚSODEJ MĚSODEJ MĚSODEJ MĚSTTTTTSKÝCH BSKÝCH BSKÝCH BSKÝCH BSKÝCH BYYYYYTTTTTOOOOOVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEVÝCH DOMŮ V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Začátkem září schválilo Zastupitelstvo města Brna dlouho očekávanou novelu Pravidel prodeje bytových domů. To je důležitá zpráva

především pro nájemníky velkých domovních celků, které nebylo možné bez úprav metodiky privatizovat. S ohledem na legislativu EU při
prodeji těchto domů hrozilo poskytnutí nedovolené veřejné podpory (sleva z kupní ceny oproti ceně obvyklé vyšší než 200 000 eur). Nově
bude v takových případech postupováno v tzv. zvláštním režimu prodeje. Celý dům bude prodán, za stejných cenových podmínek jako
menší dům, právnické osobě - např. družstvu. Toto družstvo však bude mít za povinnost ve lhůtě do 6 měsíců převést byty do osobního
vlastnictví jednotlivých členů družstva. Omezení veřejné podpory se totiž netýká fyzických osob. Aby tento způsob prodeje bylo možné
uplatnit, musí se ovšem v domě najít alespoň 80 % koupěchtivých nájemců. Domy, kde nebude zájem o prodej, zůstanou nadále
v majetku města.

Privatizace se týká pouze obecních domů uvedených na tzv. Seznamu domů doporučených k prodeji, tyto budou připraveny
a nabízeny nájemníkům k prodeji postupně. Domy Horácké náměstí 4/5 a 8/9, Renčova 18/20 a Žitná 15 budou znovu oceněny, nabídku
k odprodeji obdrží nájemníci pravděpodobně během prvního pololetí příštího roku. U domu Horácké náměstí 6/7 probíhá restituční
řízení na pozemek, prodej tedy zatím není připravován, Renčova 19 je v přípravě podkladů a zatím nelze odhadnout, kdy přijde na řadu.

Text nových Pravidel prodeje bytových domů a Seznam domů doporučených k prodeji naleznete na internetových stránkách města
www.brno.cz v sekci Odboru dispozic s majetkem, od začátku příštího roku přibude i orientační pořadník přípravy prodejů jednotlivých domů.

Ing. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver PIng. Oliver Pososososospíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměspíšil, náměstttttek primátek primátek primátek primátek primátorororororaaaaa
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 1A ZE 1A ZE 1A ZE 1A ZE 177777. A Z 1. A Z 1. A Z 1. A Z 1. A Z 18. SCHŮZE RMČ8. SCHŮZE RMČ8. SCHŮZE RMČ8. SCHŮZE RMČ8. SCHŮZE RMČ

NA MĚŘIČKNA MĚŘIČKNA MĚŘIČKNA MĚŘIČKNA MĚŘIČKOOOOOVĚ SE OD ŘÍJNVĚ SE OD ŘÍJNVĚ SE OD ŘÍJNVĚ SE OD ŘÍJNVĚ SE OD ŘÍJNA VA VA VA VA VAŘÍ V NOAŘÍ V NOAŘÍ V NOAŘÍ V NOAŘÍ V NOVÉMVÉMVÉMVÉMVÉM
V prázdninovém vydání ŘEČi jsem informovali o započaté rekonstrukci školní kuchyně na MŠ Měřičkova. Zhotovitel díla

společnost PSK Group, spol. s r. o. dodržel zdárně termín dokončení, k převzetí a předání díla za účasti zástupců městské části tak
mohlo dojít ve středu 26. září 2007. Na celkových nákladech ve výši 3,7 mil. korun se městská část podílela přibližně 1,1 mil. korun,
zbytek činí dotace ze státního rozpočtu.

Stavební práce obnášely například vybudování oddělených přípraven jednotlivých druhů potravin, vybourání a demontáž stávajících
oken a jejich nahrazení novými plastovými, kompletní výměnu podlah všech provozů kuchyně, rekonstrukci nevyhovujících rozvodů
elektro, plynu, vody a kanalizace či umístění nových odsavačů par a zplodin s novým vzduchotechnickým řádem. Vařit se na
Měřičkově začalo v pondělí 1. října.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt
mísmísmísmísmístttttososososostartartartartarosososososta MČta MČta MČta MČta MČ

1111177777. schůz. schůz. schůz. schůz. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 19. 9. Rada:9. 9. Rada:9. 9. Rada:9. 9. Rada:9. 9. Rada:

- schválila odpověď na interpelaci týkající se konání letošních
Vavřineckých hodů,

- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - srpen 2007,
- projednala bytové záležitosti,
- schválila kupní smlouvy na prodej vyřazeného kuchyňského

zařízení z MŠ Měřičova,
- schválila jako zhotovitele, který provede opravu kanalizace v budově

radnice, firmu Petr Bílek, Drdy 2, Brno,
- schválila jako dodavatele nového služebního automobilu Škoda

Octavia Combi společnost AZ SERVIS, a. s., Kulkova 30, Brno,
- schválila jako zhotovitele, který provede opravu nátrže v korytě

Ponávky, firmu AGROMELI, spol. s r. o., Olomoucká 178, Brno,
- schválila jako zhotovitele, který provede opravu chodníku v ulici

Škrétově a schodiště v ulici Žitné, firmu MiKo sdružení - Jaroslav
Mikulášek, Za Humny 283, Neslovice,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi a výborem

pro národnostní menšiny.

111118. schůz8. schůz8. schůz8. schůz8. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 10. 10. 10. 10. 10. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:

- schválila podání žádosti o státní dotaci na opravu střechy radnice,
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - září 2007,
- schválila aktualizovaný odpisový plán ZŠ Novoměstská,
- projednala návrhy nových zřizovacích listin základních

a mateřských škol,
- projednala aktualizovaný požární řád městské části,
- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - září

2007,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy pozemků,
- souhlasila s umístěním reklamy jazykového studia na zábradlí

v křižovatce ulic T. Novákové a Vážného, avšak za podmínky, že
reklama bude umístěna na nejvzdálenějším místě od křižovatky
a s její instalací bude souhlasit Policie ČR,

- nesouhlasila se zřízením tržního místa na konečné stanici tramvaje
č. 1 za zdejším stánkem,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. FL. FL. FL. FL. F.....

VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA SEKRETA SEKRETA SEKRETA SEKRETA SEKRETARIÁARIÁARIÁARIÁARIÁTU ÚMČTU ÚMČTU ÚMČTU ÚMČTU ÚMČ
Sekretariát Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá

Hora (Matrika) připravuje v prostorách radnice výstavu
„historických“ svsvsvsvsvatatatatatebních foebních foebních foebních foebních fotttttogrogrogrogrografafafafafií a svií a svií a svií a svií a svatatatatatebních přebních přebních přebních přebních přáníáníáníáníání od těch,
kteří uzavřeli svazek manželský před 40 a více lety, a to kdekoliv
v Brně i mimo Brno. Vyzýváme tímto ty, kteří vlastní tyto vzácné
svatební upomínky, zda by byli tak laskaví a byli by ochotní je
zapůjčit řečkovické radnici pro účely výše uvedené výstavy.

Je možno je osobně doručit v úřední dny: pondělí a spondělí a spondělí a spondělí a spondělí a střtřtřtřtředaedaedaedaeda
od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 1od 8.00 do 177777.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod.00 hod. na ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého náměstí 11, v přízemí, dveře č. 92 (Sekretariát ÚMČ -
Matrika) tamním úřednicím - MgrMgrMgrMgrMgr. Janě Mik. Janě Mik. Janě Mik. Janě Mik. Janě Mikulcoulcoulcoulcoulcovvvvvé nebo paníé nebo paníé nebo paníé nebo paníé nebo paní
Marii PlšMarii PlšMarii PlšMarii PlšMarii Plškkkkkooooovvvvvé.é.é.é.é.

Po skončení plánované výstavy budou tyto zapůjčené svatební
fotografie a přání v pořádku vráceny jejich majitelům.

Předem děkujeme za ochotu a pochopení.

SekrSekrSekrSekrSekreeeeetariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČtariát ÚMČ
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NEBEZPENEBEZPENEBEZPENEBEZPENEBEZPEČNÝ ODPČNÝ ODPČNÝ ODPČNÝ ODPČNÝ ODPAD SE BUDE SBÍRAAD SE BUDE SBÍRAAD SE BUDE SBÍRAAD SE BUDE SBÍRAAD SE BUDE SBÍRATTTTT
VE SVE SVE SVE SVE STŘEDU 2TŘEDU 2TŘEDU 2TŘEDU 2TŘEDU 211111. LIS. LIS. LIS. LIS. LISTTTTTOPOPOPOPOPADU 200ADU 200ADU 200ADU 200ADU 20077777

14.35 - 14.50 Boženy Antonínové (u bývalé samoobsluhy)
15.00 - 15.15 Brigádnická (u ústí ulice Úhledné)
15.25 - 15.40 Kárníkova (u kontejnerů při pěšině ke hřbitovu)
15.50 - 16.05 Palackého nám. (u prodejny textilu ve směru do

Králova Pole)
16.15 - 16.30 Terezy Novákové (konečná tramvaje č. 1, u stánku

„Výroba klíčů“)
16.40 - 16.55 křižovatka ulic Renčovy a Vitáskovy
17.05 - 17.20 Žilkova (parkoviště u velkoskladu MANEO)
17.30 - 17.45 Žitná (parkoviště za Trendem)

SbírSbírSbírSbírSbírají se následuají se následuají se následuají se následuají se následující odpadyjící odpadyjící odpadyjící odpadyjící odpady:::::
Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla a obaly s jejich zbytky,

ztvrdlé štětce - vývojky, ustalovače, barviva, bělidla - oleje a maziva
- akumulátorové baterie a suché články - ředidla, rozpouštědla,
kyseliny, louhy - obaly se zbytky nebezpečných látek - léky -  zářivky
a úsporné žárovky - postřiky - tužidla - teploměry - kosmetika
(odlakovače, přelivy, laky atd) - tonery - brzdové destičky a spojkové
kotouče - obaly od sprejů.

Mimo uvedené termíny je možné uvedené odpady odložit ve
sběrném středisku odpadů pod estakádou v ulici Hapalově.

TTTTTatatatatato služba je zdaro služba je zdaro služba je zdaro služba je zdaro služba je zdarma prma prma prma prma pro občano občano občano občano občanyyyyy, nik, nik, nik, nik, nikoliv však proliv však proliv však proliv však proliv však prooooo
podnikpodnikpodnikpodnikpodnikatatatatatele prele prele prele prele produkodukodukodukodukuuuuující fjící fjící fjící fjící fiririririremní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!emní odpad!

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

UPOUPOUPOUPOUPOZZZZZORNĚNÍ PRORNĚNÍ PRORNĚNÍ PRORNĚNÍ PRORNĚNÍ PRO ŽADO ŽADO ŽADO ŽADO ŽADAAAAATELE O BTELE O BTELE O BTELE O BTELE O BYYYYYTTTTT
Bytový odbor úřadu městské části upozorňuje žadatele

s podanou žádostí o byt, že v souladu s čl. 1 odst. 5 „Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna
a podmínek zajišťování bytové náhrady“, je žadatel povinen
kkkkkaždoraždoraždoraždoraždoročně k 30. lisočně k 30. lisočně k 30. lisočně k 30. lisočně k 30. listttttopaduopaduopaduopaduopadu písemně oznámit městské části, zda
na žádosti o byt trvá. Toto oznámení nemusí  učinit v roce, v němž
žádost podal. Neoznámení je důvodem pro vyřazení ze seznamu
žadatelů byt.

 Oznámení lze podat jakoukoliv písemnou formou, případně
použít tiskopis, který je k dispozici na bytovém odboru a na
internetových stránkách www.reckovice.cz.

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

UVUVUVUVUVOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BOLNĚNÍ BYYYYYTU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATU PO NEPLATIČITIČITIČITIČITIČI
V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, které umožňují
získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po
předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu Novoměstská 37, byt č. 11, 4. nadzemní podlaží,
velikost 2+1, celková plocha 60,8 m2

Výše dluhu samotný dluh 140.862,- Kč
poplatek z prodlení ke 31. 10. 2007 141.401,- Kč

Termín pro podání žádosti - do 28. 1do 28. 1do 28. 1do 28. 1do 28. 111111. 200. 200. 200. 200. 20077777

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
nebo ke stažení na internetové adrese: www.reckovice.cz . 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 náměstí 11, tel.: 541 421 719.

MgrMgrMgrMgrMgr. Mir. Mir. Mir. Mir. Miroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Reicheicheicheicheich
prprprprprávník bávník bávník bávník bávník bytytytytytooooového odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČvého odboru ÚMČ

PAMÁPAMÁPAMÁPAMÁPAMÁTNÉ STNÉ STNÉ STNÉ STNÉ STRTRTRTRTROMY V ŘEOMY V ŘEOMY V ŘEOMY V ŘEOMY V ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCHVICÍCH
Město Brno je jedno z mála měst České republiky, které je

obklopeno tolika lesy a stromy, z nichž mnohé jsou chráněny státem.
A to nejen v okrajových částech města, ale i ty, které přežívají těžký
úděl městského prostředí přímo v centru města.

Za památné stromy je možno prohlásit stromy, jejich skupiny nebo
stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné
krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny (i nepůvodních druhů)
a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které jsou památníky
historických událostí nebo se k nim vážou různé pověsti a báje.

Při výběru stromů k prohlášení za památné je nutno postupovat
uvážlivě jak z hlediska důvodů pro jejich ochranu, tak zdravotního
stavu a možností dalšího vývoje. Pokud jsou pro to dostatečné
důvody, je možno za památný prohlásit i strom již odumřelý nebo
torzo stromu.

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit
v přirozeném vývoji, ale to samozřejmě platí i pro ostatní dřeviny,
nad kterými není držena ochranná ruka státu. Každý památný strom
má své ochranné pásmo, v němž není povolena žádná pro památný
strom škodlivá činnost.

Veškeré stromy, které byly vyhlášeny za památné na území
celé České republiky, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a v terénu jsou označené
cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom
či skupina památných stromů. Ta může být doplněna informační
tabulí s údaji, které se váží k těmto exemplářům.

V současné době je na území města Brna vyhlášeno celkem
27 památných stromů, z toho 3 stromořadí a 2 dvojice stromů.
V městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora se nacházejí
3 památné stromy.
JaJaJaJaJavvvvvor sor sor sor sor střtřtřtřtříbríbríbríbríbrný (Aný (Aný (Aný (Aný (Acer saccharinum L.)cer saccharinum L.)cer saccharinum L.)cer saccharinum L.)cer saccharinum L.)

Tento památný strom roste v parku na Palackého náměstí,
přibližně 40 m od kostela sv. Vavřince. Byl vyhlášen za památný
v roce 1987. Obvod jeho kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 480 cm.
Jedná se o největší strom tohoto druhu na Moravě. Jeho stáří je
přibližně 200 let, což je u tohoto druhu javoru úctyhodný věk.
Javor je přes své stáří velmi vitální a v dobrém zdravotním stavu.

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE Z MMBCE Z MMBCE Z MMBCE Z MMBCE Z MMB
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Název javoru je odvozen od zbarvení spodní strany listů, která je
stříbřitě bílá.
PlatPlatPlatPlatPlatan jaan jaan jaan jaan javvvvvorororororolisolisolisolisolistý (Plattý (Plattý (Plattý (Plattý (Platanus acerifolia)anus acerifolia)anus acerifolia)anus acerifolia)anus acerifolia)

Tento strom můžete najít v parčíku u pomníku vojáků Rudé
armády a vojáků Rumunské královské armády, kteří položili své
životy při osvobozování Řečkovic v květnu 1945. Nachází se hned
za budovou Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.
Byl vyhlášen za památný ve stejném roce jako javor stříbrný. Jedná
se o jeden z nejmohutnějších brněnských platanů. Obvod jeho
kmene je 465 cm. Stáří stromu je přibližně 120 let. Charakteristickým

znakem platanů je odlupující se borka, která zanechává na stromě
skvrny, a dále tvorba zajímavých kulovitých plodenství na dlouhých
stopkách. Snáší velice dobře znečištěné životní prostředí.
Lípa srLípa srLípa srLípa srLípa srdčitá (Tdčitá (Tdčitá (Tdčitá (Tdčitá (Tilia corilia corilia corilia corilia cordatdatdatdatdata L.)a L.)a L.)a L.)a L.)

Poslední památný strom v naší městské části najdeme na ulici
Cupákova před domem č.p. 6-7, u bývalé nádražní budovy železniční
stanice Brno - Řečkovice. Tento památný strom patří mezi nedávno

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
BRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEBRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

NNNNNABÍZÍ VABÍZÍ VABÍZÍ VABÍZÍ VABÍZÍ VOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSOLNÁ MÍSTTTTTA V KRA V KRA V KRA V KRA V KROUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:OUŽCÍCH:
DDM na ZŠ Horácké náměstí:DDM na ZŠ Horácké náměstí:DDM na ZŠ Horácké náměstí:DDM na ZŠ Horácké náměstí:DDM na ZŠ Horácké náměstí:
Angličtina pro děti - začátečníci - čtvrtek 16.30 - 17.15
Angličtina pro děti - pokročilejší - čtvrtek 17.15 - 18.00 hodin - 350,- Kč
INFO: Fleková  723 262 216
Břišní tance - pondělí - 16.30 - 17.30 450,- Kč
INFO: Ševelová 723 473 608
KrKrKrKrKrušušušušušpánekpánekpánekpánekpánek (výtvarné tvoření a naše tradice)
- čtvrtek 15.15 - 16.45 600,- Kč
TTTTTurisurisurisurisuristickýtickýtickýtickýtický
- středa 17.00 - 18.00 (děti od 11 let) 400,- Kč
VVVVVýtvýtvýtvýtvýtvarararararkkkkka pra pra pra pra pro přo přo přo přo předšedšedšedšedškkkkkolákyolákyolákyolákyoláky
- út- út- út- út- úterererererýýýýý 111116.30 - 16.30 - 16.30 - 16.30 - 16.30 - 177777.30.30.30.30.30 500,- Kč
INFO: Psotová 732 325 457
DDM na KDDM na KDDM na KDDM na KDDM na Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvvé 1é 1é 1é 1é 16:6:6:6:6:
Keramika pro všechny - středa 15.15 - 16.16 (vede J. Zelinková)
Berušky - klub pro maminky s dětmi na MD  (vede H. Kovářová +
K. Gabrielová)
INFO: Kučerová  549 274 147
Nabídka akcí:
Kurzy pro dospělé do konce roku 2007
LISTOPAD
Smaltovaný šperk a vizitka
- sobota 24. 11 v 9.00 - 13.00 hodin, cena 400,-Kč
PROSINEC
Skleněné vitráže Tiffany
- sobota 1. 2. v 9.00 - 15.00 hodin, cena 600,-Kč
Sobotní dílničky pro školní dětičky - školní rok 2007/2008
Konají se každou druhou sobotu v měsíci v DDM Kořískova od
9.00 do 12.00 hodin. Cena za dílničku  je 150,-Kč.
Listopad: „Keramická dílna předvánoční“
Prosinec: „Vánoční věnce-dekorace“
Leden: „Malování na sklo“
Únor: „Pletení ošatky“
Březen: „Velikonoční výzdoba“
Duben: „Africká batika“
Květen: „Malování na porcelán“
Přihlášky a informace: DDM Kořískova 549 274 147

PrPrPrPrPrvní vvní vvní vvní vvní vánoční jaránoční jaránoční jaránoční jaránoční jarmarmarmarmarmark dne 8. 1k dne 8. 1k dne 8. 1k dne 8. 1k dne 8. 12. 20002. 20002. 20002. 20002. 200077777
- no- no- no- no- novvvvvá aká aká aká aká akce Domu dětí a mládece Domu dětí a mládece Domu dětí a mládece Domu dětí a mládece Domu dětí a mládežžžžže v Řečke v Řečke v Řečke v Řečke v Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

PrPrPrPrProběhne v sobooběhne v sobooběhne v sobooběhne v sobooběhne v sobotu 8. prtu 8. prtu 8. prtu 8. prtu 8. prosince v sále pivosince v sále pivosince v sále pivosince v sále pivosince v sále pivooooovvvvvarararararu v Bru v Bru v Bru v Bru v Brně -ně -ně -ně -ně -
ŘečkŘečkŘečkŘečkŘečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

od 1od 1od 1od 1od 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 13.00 do 177777.00 hodin..00 hodin..00 hodin..00 hodin..00 hodin.

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

vyhlášené. Byl vyhlášen Úřadem  městské části v roce 2002. Jedná
se o velice významný a esteticky cenný solitérní strom s obvodem
kmene 305 cm. Tato lípa měla nahradit pomalu odumírající památný
strom - lípu velkolistou, která roste přibližně 100 m od tohoto
exempláře. V letošním roce Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna zrušil ochranu památného stromu lípy velkolisté (Tilia
platyphyllos) vzhledem k tomu, že na začátku roku 2007 došlo
vlivem vichřice k rozlomení kmene a již nebylo možné provést
takový stabilizační zásah, který by umožňoval ponechat tento
památný strom pod státní ochranou.

Informace poskytl: Odbor životního prostředí Magistrátu města
Brna (říjen 2007)

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece

PRPRPRPRPRONÁJEM nebONÁJEM nebONÁJEM nebONÁJEM nebONÁJEM nebytytytytytooooovvvvvé (čásé (čásé (čásé (čásé (část. bt. bt. bt. bt. bytytytytytooooovvvvvé) pré) pré) pré) pré) prososososostttttororororory na uliciy na uliciy na uliciy na uliciy na ulici
MáchoMáchoMáchoMáchoMáchovvvvva, v Bra, v Bra, v Bra, v Bra, v Brně, Krně, Krně, Krně, Krně, Král. Pál. Pál. Pál. Pál. Poli, plocha 68moli, plocha 68moli, plocha 68moli, plocha 68moli, plocha 68m22222. Půdní. Půdní. Půdní. Půdní. Půdní
vvvvvesesesesestttttaaaaavba, novba, novba, novba, novba, novvvvvá, s moá, s moá, s moá, s moá, s možnosžnosžnosžnosžností partí partí partí partí parkkkkkooooovvvvvání.ání.ání.ání.ání.
TTTTTel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444441 21 21 21 21 2111111 052, 602 703 61 052, 602 703 61 052, 602 703 61 052, 602 703 61 052, 602 703 672.72.72.72.72.
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K vidění bude výroba figurek z vizovického těsta, tkaní krosienek,
tvorba z kukuřičného šustí, paličkování, drátkování aj. Mistři svého
oboru budou výrobu předvádět, zájemci si ji mohou vyzkoušet
a všichni si mohou od předvádějících vánoční výrobky zakoupit.
Děti si mohou vyrobit drobné vánoční dekorace a všichni společně
ucítíme atmosféru blížících se vánočních svátků.
Vánoční jarmark bude spojen s výstavou prací dětí navštěvujících
výtvarné kroužky v Domě dětí.
Vstupné na jarmark bude dobrovolné. Těšíme se na Vás!!

Veškeré informace o kroužcích, akcích a dalších aktivitách  Domu
dětí v Řečkovicích  najdete na adrese:

www.dumdeti.vesele.info
KKKKKarararararla Psola Psola Psola Psola Psotttttooooovvvvvááááá

30. VÝR30. VÝR30. VÝR30. VÝR30. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROČÍ ZAHÁJENÍ PROČÍ ZAHÁJENÍ PROČÍ ZAHÁJENÍ PROČÍ ZAHÁJENÍ PROOOOOVVVVVOOOOOZUZUZUZUZU
MŠ ŠKRÉTMŠ ŠKRÉTMŠ ŠKRÉTMŠ ŠKRÉTMŠ ŠKRÉTOOOOOVVVVVAAAAA

V letošním roce je to již neuvěřitelných 30 let, kdy byl zahájen
provoz v naší mateřské škole na ulici Škrétova. PřPřPřPřPřesně tesně tesně tesně tesně to bo bo bo bo byloyloyloyloylo
1111111111. lis. lis. lis. lis. listttttopadu 1opadu 1opadu 1opadu 1opadu 1999997777777777.

Tvář budovy zůstala po celých třicet let nezměněna, ale uvnitř
to žije, dýchá neustálými změnami k lepšímu.

Za dobu provozu se zde vystřídalo mnoho zaměstnanců
a několikrát více dětí. Každoročně opouští naši školu zhruba

25 dětí, připravených a natěšených na vstup do základní školy a do
života vůbec.

Rádi bychom zavzpomínali na dobu minulou, setkali se
s absolventy i zaměstnanci.

Přijměte pozvání na pondělí 1na pondělí 1na pondělí 1na pondělí 1na pondělí 12. lis2. lis2. lis2. lis2. listttttopadu 200opadu 200opadu 200opadu 200opadu 20077777 do třídy
SLUNÍČKO, kde se v 1v 1v 1v 1v 15.30 hodin5.30 hodin5.30 hodin5.30 hodin5.30 hodin uskuteční malá oslava této
události.

SrSrSrSrSrdečně zve Edečně zve Edečně zve Edečně zve Edečně zve Evvvvva Fa Fa Fa Fa Fooooojtíkjtíkjtíkjtíkjtíkooooovvvvvá,á,á,á,á,
řřřřředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkoly a koly a koly a koly a koly a kolektivolektivolektivolektivolektiv

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 5877777P
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DRDRDRDRDROGOOGOOGOOGOOGOVÉ SLVÉ SLVÉ SLVÉ SLVÉ SLUŽBUŽBUŽBUŽBUŽBY NY NY NY NY NA HAPA HAPA HAPA HAPA HAPALALALALALOOOOOVĚVĚVĚVĚVĚ
MAMAMAMAMAJÍ MNOHO PODOBJÍ MNOHO PODOBJÍ MNOHO PODOBJÍ MNOHO PODOBJÍ MNOHO PODOB

Přede dveřmi bývalé školky na ulici Hapalova je většinou stejně
rušno, jako když do ní chodívali rodiče s dětmi. Přicházejí sem
totiž klienti Sdružení Podané ruce, kteří potřebují pomoc, protože
se v některém z horších období svého života stali závislými na
drogách. Sdružení Podané ruce pro ně vybudovalo komplexní systém
služeb od programů primární prevence pro děti a mládež, přes
kontaktní centra, kam přicházejí lidé, kteří pravidelně drogy užívají
(v Brně je takové centrum na ulici Vídeňská), po léčebná a doléčovací
centra. Některá z nich našla útočiště právě v Řečkovicích.

V přízemí bývalé školky sídlí Institut vzdělávání v oblasti
drogové problematiky I.E.S., kde každý rok proběhne asi třicet
vzdělávacích kurzů, především pro odbornou veřejnost. Prostory

školky, kde dlouhé řady oken propouštějí spoustu světla a nabízejí
výhled do zahrady, se staly ideálním místem pro konání přednášek.
Dalším pracovištěm je Centrum prevence, které se zaměřuje hlavně
na děti. „Cílem centra je motivovat ty mladé lidi, kteří ještě drogy
neberou, aby je brát nezačali, a ty, kteří se snaží začít, aby toho
nechali,“ vysvětlil vedoucí centra, Ing. Radovan Voříšek. Centrum
organizuje besedy a divadelní představení ve školách a nabízí také
možnost poradenství a různé volnočasové aktivity.

V prvním patře najdeme Denní psychoterapeutické sanatorium
Elysium. Zde probíhají léčebné programy pro ty, kteří se rozhodli
přestat brát drogy a zařadit se zpátky do společnosti. Elysium nabízí
i podporu pro lidi trpící tím, že jejich blízcí berou drogy. Součástí
sanatoria je centrum pro metadonovou léčbu, ta spočívá
v nahrazování návyku na drogy návykem na umělou látku metadon,
která neohrožuje pacientovo zdraví a umožňuje mu zařadit se zpátky
do společnosti, například najít si práci. Toto centrum je otevřeno
denně, protože metadon je potřeba brát každý den a vysoký stupeň
kontroly pacientů nedovoluje brát metadon jinak než pod dohledem
sestry. Všichni účastníci léčebných programů jsou pravidelně testováni
a v případě zjištění, že opět požili drogu, byli by z programu vyloučeni.

Řečkovická školka tedy svou hlavní aktivitu - pomáhat
a vychovávat - nezměnila, pouze rozšířila svoji cílovou skupinu.
Na Hapalově dochází ke vzdělávání dětí a mládeže v oblasti
nebezpečí drog, znovuvýchově těch, kteří drogy brát přestali a chtějí
se zapojit do normálního života, a vzdělávají se tady i odborníci
a terapeuti.

MgrMgrMgrMgrMgr. K. Laušo. K. Laušo. K. Laušo. K. Laušo. K. Laušovvvvvá Ká Ká Ká Ká Kazazazazazelleoelleoelleoelleoelleovvvvvááááá
SdružSdružSdružSdružSdružení Pení Pení Pení Pení Podané ruceodané ruceodané ruceodané ruceodané ruce
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ZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLVY KAPRÁLOOOOOVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALAVÉ, PALACKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDCKÉHO TŘÍDAAAAA
70, BRNO - KRÁL70, BRNO - KRÁL70, BRNO - KRÁL70, BRNO - KRÁL70, BRNO - KRÁLOOOOOVVVVVO POLEO POLEO POLEO POLEO POLE

inforinforinforinforinformumumumumuje o lisje o lisje o lisje o lisje o listttttopadoopadoopadoopadoopadových akvých akvých akvých akvých akcích:cích:cích:cích:cích:
7. listopadu 17.00 hod. sál ZUŠ Společný koncert ZUŠ

Světlá n. Sázavou
a ZUŠ V. Kaprálové

14. listopadu 18.00 hod. sál ZUŠ Žákovský večer
26. lis26. lis26. lis26. lis26. listttttopaduopaduopaduopaduopadu 111118.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.sál ZUŠsál ZUŠsál ZUŠsál ZUŠsál ZUŠ KKKKKonceronceronceronceroncert prt prt prt prt pro Vo Vo Vo Vo Vážkážkážkážkážkuuuuu

koncert žáků ZUŠ, výtěžek
bude věnován ČCE  Diakonii,
středisko Brno, České
alzheimerovské společnosti

28. listopadu 18.00 hod. sál ZUŠ Koncert skladeb jubilujících
brněnských skladatelů -
účinkují žáci školy

H. JankH. JankH. JankH. JankH. Jankooooovvvvvssssskákákákáká

TTTTTANEANEANEANEANEČNÍ KLČNÍ KLČNÍ KLČNÍ KLČNÍ KLUB ZLAUB ZLAUB ZLAUB ZLAUB ZLATTTTTÁ RŮŽEÁ RŮŽEÁ RŮŽEÁ RŮŽEÁ RŮŽE
A ŘEA ŘEA ŘEA ŘEA ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

Tanec - jedna z těch krásných možností, jak se
seznámit, lehounce unavit tělo,  přijít na příjemné
myšlenky v objetí s krásnou ženou, či sympatickým

mužem. Jedna z mála možností,  jak aktivně trávit volný čas, ale
i společný koníček pro partnery, či manžele. Toto všechno nabídne
tanec všem, kteří  mu  propadnou. Je jedno zda jste mladí,  nebo staří,
tanec Vám vše poskytne. Záleží jen na Vás, zda to využijete ke svému
uspokojení, či prospěchu. Tanec je jen nástrojem, který Vám to umožní.

Díky přístupu a pochopení ze strany vedení Sokola Brno -
Řečkovice máte nyní možnost pravidelně každé úterý a čtvrtek od
20. 00 hodin vyzkoušet své variace a taneční kroky do společenských
tanců latinsko - amerických a standardních, klasických country tanců
a moderní formy country tanců - Line dance. Prostor malé tělocvičny
Sokolovny na Vážného ulici 19 v tuto dobu využívá Taneční klub
Zlatá růže Brno,  který zde nabízí poutavou formou výuku všech
kroků a tanečních sestav pro nejrůznější tance.

Využívá dlouholetých zkušeností lektorů, kteří výuku vedou
nenásilnou formou s individuálním přístupem ke každému
tanečníku. Není proto se čeho obávat, stačí pouze přijít a vyzkoušet
to. Nemusíme všichni tančit jako páry na tanečních soutěžích, ale
oslnit na hodové zábavě nebo plesu také neuškodí. A  tomu  přesně
slouží možnost trénovat v tomto tanečním klubu.

Rozšiřuje se tak kulturní a sportovní vyžití občanů v naší obci
při jistě velmi zajímavém využití volného času, a navíc by se zde
mohla časem utvořit i silná konkurence v podobě dospělých
tanečníků proti dětským tanečníkům ze Sokola - Brno Řečkovice
pod vedením pana Fuchse, kteří naší obec skvěle reprezentují na
celostátních tanečních soutěžích dětských amatérských souborů
a na různých setkáních.

Takže zbývá obléci jen pohodlné oblečení pro trénování, lehkou
taneční obuv a vyrazit na tréninky do Tanečního klubu Zlatá růže
Brno. Informace o klubu jsou též na internetové adrese
www.mujweb.cz/Kultura/zlataruze a nebo na telefonu 608 446 511.

Přeji všem zájemcům o tanec, kteří mezi nás přijdou,  spoustu
radosti z tance, nádherné zážitky, snadné zvládnutí všech tajů
tanečních kroků a variací, ale i příjemnou zábavu.
Těším se na ně na našich trénincích.

PPPPPeeeeetr OUPORtr OUPORtr OUPORtr OUPORtr OUPOR
vedoucí TK Zlatá růžvedoucí TK Zlatá růžvedoucí TK Zlatá růžvedoucí TK Zlatá růžvedoucí TK Zlatá růžeeeee

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2007
SLAVILI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO

NAŠI SPOLUOBČANÉ
Marie SEKALOVÁ 99 let
Rudolf ALBRECHT 96 let
Božena ČUPROVÁ 94 let
Valerie KAŠTÁNKOVÁ 93 let
Drahomíra INDROVÁ 90 let
Miloslava JANČOVÁ 85 let
Vlasta SHORNÁ 85 let
Jiřina VYSKOČILOVÁ 85 let
Vladislav KOZÁK 80 let
Milan BARTOŠ 80 let
Marie NĚMCOVÁ 80 let
Marie VEČEŘOVÁ 80 let
Laura BÁRTOVÁ 80 let
Jindřiška GREGROVÁ 80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

NAZARET V BRNĚNAZARET V BRNĚNAZARET V BRNĚNAZARET V BRNĚNAZARET V BRNĚ
Na sklonku roku 2004 vzniklo v Trhových Svinech v rámci

Diakonie a misie Církve československé husitské středisko „Nazaret“,
které si vytklo za cíl integrovat těžce handicapované spoluobčany
do společnosti. Pan Karel Filip, vedoucí organizace, spolu se svými
spolupracovníky pomáhá handicapovaným lidem - vozíčkářům,
nevidomým, epileptikům aj., aby na své problémy jednak nebyli
sami, a také, aby se těžkostem života nepoddávali. Přesvědčili se již,
že každá smysluplná práce je také dobrou terapií. Dílenská činnost
Nazaretu staví na dvou prastarých řemeslech - keramické výrobě
a tkalcovství. Nazaret tvoří několik menších dílen a klubů volného
času v Trhových Svinech a v Borovanech.

Občanské sdružení Verbum et Musica, spolu s Náboženskou
obcí Církve československé husitské Brno-Řečkovice, uspořádá ve
Sboru Páně na Vážného 6 prodejní výstavu výrobků postižených
lidiček z Nazaretu. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobov sobov sobov sobov sobotututututu
1111177777. lis. lis. lis. lis. listttttopadu 200opadu 200opadu 200opadu 200opadu 2007 v 17 v 17 v 17 v 17 v 18.00 hod8.00 hod8.00 hod8.00 hod8.00 hod. Jak řekl pan Karel Filip: „Věříme, že
je něco jiného, když lidé kupují výrobky jen ze soucitu anebo i pro
radost a užitek.“ Proto jsou nejen všichni Brňané srdečně zváni. Věříme,
že každý z vás nalezne z množství výrobků alespoň jeden, kterým
udělá radost sám sobě (či svým blízkým) a pomůže dobré věci…Neboť
co nás stojí málo, může mít velikou hodnotu pro druhé. A kdo
nenajde ve svém volné čase chvíli na návštěvu Řečkovic a chtěl by
přesto Dílně Nazaret nějakým způsobem pomoci, může se domluvit
na e-mailu: nazartedilna@centrum.cz....

Občanské sdružení Verbum et Musica si Vás dále dovoluje
pozvat vvvvve se se se se střtřtřtřtředu 5. predu 5. predu 5. predu 5. predu 5. prosince 200osince 200osince 200osince 200osince 2007 v 17 v 17 v 17 v 17 v 19.00 hod9.00 hod9.00 hod9.00 hod9.00 hod. na představení
Štěpána Raka a Alfréda Strejčka, nazvané Vánoční rozjímání (večerem
zazní přednes textů, flétny a koncertní kytara se zpěvem), a Adventní
koncert Moravského kvarteta (Jiří Lahoda - 1. housle, Radoslav
Havlát - 2. housle, Jan Řezníček - viola, Josef Klíč - violoncello),
konaný vvvvve se se se se střtřtřtřtředu 1edu 1edu 1edu 1edu 12. pr2. pr2. pr2. pr2. prosince 200osince 200osince 200osince 200osince 2007, t7, t7, t7, t7, taktéž v 1aktéž v 1aktéž v 1aktéž v 1aktéž v 19.00 hod9.00 hod9.00 hod9.00 hod9.00 hod.

PrPrPrPrProgrogrogrogrogram:am:am:am:am:
- Joseph Haydn: Smyčcový kvartet F dur, op. 3, č. 5
- Wolfgang Amadeus Mozart: XV. Smyčcový kvartet B dur

„Lovecký“, KV 458 (1784)
- Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op. 96 („Americký“).

Těšíme se nashledanou ve Sboru Páně Církve československé husitské
v Řečkovicích na Vážného 6…

JakJakJakJakJakub Maršaub Maršaub Maršaub Maršaub Marša

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

PrPrPrPrPraktický lékaktický lékaktický lékaktický lékaktický lékař MUDrař MUDrař MUDrař MUDrař MUDr. Mar. Mar. Mar. Mar. Martin Sktin Sktin Sktin Sktin Skutil oznamuutil oznamuutil oznamuutil oznamuutil oznamuje, žje, žje, žje, žje, že ode ode ode ode od
111115. ř5. ř5. ř5. ř5. října 200íjna 200íjna 200íjna 200íjna 2007 or7 or7 or7 or7 ordinudinudinudinudinuje vje vje vje vje ve zdre zdre zdre zdre zdraaaaavvvvvoooootním stním stním stním stním střtřtřtřtředisedisedisedisediskkkkkuuuuu
(Centr(Centr(Centr(Centr(Centrum lékum lékum lékum lékum lékařsařsařsařsařských služkých služkých služkých služkých služeb) na ulici Veb) na ulici Veb) na ulici Veb) na ulici Veb) na ulici Vrrrrránoánoánoánoánovvvvva č. 1a č. 1a č. 1a č. 1a č. 172.72.72.72.72.
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 5444444 524 524 524 524 527 57 57 57 57 54949494949
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AUT. PRAČKY - OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
MALÍŘ  POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38,  604 51 87 76.
KOUPÍM rodinný dům v lokalitě Brno-Řečkovice, Mokrá Hora
a okolí. Platba hotově. Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel.: 776 206 702.
AUTOKLEMPÍRNA Řečkovice - veškeré opravy karoserií, rovnací
zařízení. Tel. 728 101 936.
SPRÁVA a zabezpečení počítačů a počítačových sítí, odvirování počítačů,
PC sestavy, zálohování dat. Tel: 728 041 247, www.netmasters.cz
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
DOUČÍM matematiku, připravím k přijímačkám z logiky.
Individuálně i skupiny. Tel.: 549 274 890.
VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,
medovinu, mat. kašičku,  ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549250323.
Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
PRODÁM garáž na Kuřimské, tel.: 606 824 602.
AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli,
ul. Blahoslavova 41 (konečná tramv. č. 6,7, zastávka autobusu č. 42,
41, 70) ceny: střih + fouk. 250,- Kč, trvalá, melír, barvení 490,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Prac. doba záleží na Vás!
AVIA - KONTEJNERY. Odvoz suti, dovoz písku. Miroslav Velísek.
Tel.: 739 634 365.
PRODÁM zděnou garáž (20m2)na ul. Novoměstská, ve výborném
stavu, pečlivě udržovaná. 220V. Cena 220tis. RK Mgr. Pleskalová,
tel. 723 361 680.
OD LEDNA 2008 budu pracovat v Kr. Poli. Hledám ke koupi byt
nebo menší RD v lokalitách Řečkovice, Kr. Pole, Medlánky. Platba
hotově do 3 mil. Děkuji. Tel.: 775 674 540.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ A LAKOVÁNÍ PARKET. Tel.: 721 775 600.
KOUPÍME byt OV, DB 3+1 v Brně. Tel.: 603 555 931.
KOUPÍME byt OV, DB 1-2+1 v Brně. Tel.: 603 555 931.
NABÍZÍM vedení účetnictví - daň. evidence na ŽL. Tel.: 739 491 399.
HLEDÁM učitele (ku) angličtiny pro individuální výuku
v Řečkovicích - příprava na FCE. 1x týdně 13.30 - 15.00. Tel.: 604 257 733.
ŘEČKOVICKÁ BABIČČINA PEKÁRNA Vás zve do své prodejny
na ul. Kolaříkova (v nákupním centru). Nabízíme denně čerstvé pečivo,
snídaně a svačiny - kakao, mléko, čaj, vynikající italskou kávu.
VYMĚNÍM  renovovaný cihlový 3+1 pod hřbitovem, na Bří. Kříčků
+ doplatek za rodinný domek v Řečkovicích. Tel.: 732 506 708.
OPRAVY počítačů, odvirování, reinstalace, instalace a nastavení sítí,
rozšíření PC, odborné poradenství to vše u Vás v bytě. Doprava po
Brně zdarma a navíc nabízíme slevy našim seniorům.
www.opravypc.eu, tel.: 731 848 484.

PrPrPrPrPraaaaavdy a mýtvdy a mýtvdy a mýtvdy a mýtvdy a mýty o PLIVy o PLIVy o PLIVy o PLIVy o PLIVA - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.
Díl 2.Díl 2.Díl 2.Díl 2.Díl 2.

KKKKKoooootttttelna a kelna a kelna a kelna a kelna a kouřouřouřouřouřící kící kící kící kící komínomínomínomínomín

Po celém městě Brně koluje o naší společnosti PLIVA - Lachema
a.s. spousta mýtů, které je třeba vysvětlit a uvést na pravou
míru. Jednou nejčastějších dezinformací je spalování „kdejakých
jedů“ a s tím spojené škodliviny v ovzduší. Skutečnost je však
zcela jinde a je velice prostá a jednoduchá.
Původní kotelna byla postavena již v roce 1969 a jako palivo se
používal mazut. Stávající komín, který je vysoký 110 metrů, byl
postaven v letech 1983 - 1986. V průběhu času došlo k několika
zásadním rekonstrukcím. Nejdříve bylo vytápění upraveno na
dvoupalivový systém mazut - zemní plyn a zejména
z ekologických důvodů jsme od roku 1995 přešli pouze na
zemní plyn. Letos proběhla další rozsáhlá rekonstrukce, při které
byl vyměněn nejstarší a největší kotel za výkonově menší,
modernější a účinější.
V současnosti je kotelna obsazena třemi kotli. Všechny jsou
vybaveny systémem pro řízení spalování s plně automatickým
nepřetržitým sledováním probíhajícího procesu. Používat jakékoli
jiné palivo než zemní plyn není technicky možné. Občas viditelná
bílá „kouřová vlečka“ nad korunou komína je zkondenzovaná
pára. Můžete si jí všimnout zvláště za chladnějšího počasí.
Kotelna má v tzv. integrovaném povolení stanoveny emisní limity,
které musí dodržovat. Vždy jedenkrát ročně provede nezávislá
autorizovaná společnost tzv. autorizované měření emisí.
V posledních letech nedošlo ani jednou k překročení stanovených
limitů.
PLIVA - Lachema, a.s. již několik let provozuje nepřetržitou
linku - služba ovzduší. Na telefoním čísle 541 127 450 můžete
sdělovat své připomínky a stížnosti. Budeme také rádi, pokud
linku využijete i ke sdělení otázek a oblastí, které Vás zajímají.

Ing. VlasIng. VlasIng. VlasIng. VlasIng. Vlastimil Hanzltimil Hanzltimil Hanzltimil Hanzltimil Hanzl
vedoucí odboru ekvedoucí odboru ekvedoucí odboru ekvedoucí odboru ekvedoucí odboru ekologieologieologieologieologie

PLIVPLIVPLIVPLIVPLIVA - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.A - Lachema a.s.

HISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE

NÁRNÁRNÁRNÁRNÁRODNÍ KULODNÍ KULODNÍ KULODNÍ KULODNÍ KULTURNÍ PTURNÍ PTURNÍ PTURNÍ PTURNÍ PAMÁAMÁAMÁAMÁAMÁTKATKATKATKATKA
KOUNICKOUNICKOUNICKOUNICKOUNICOOOOOVY KVY KVY KVY KVY KOLEJEOLEJEOLEJEOLEJEOLEJE

„… věnujeme v den svého sňatku svůj dům číslo 617 v Brně na
Radwitovu náměstí… k účelům Sdružení Hlávkovy Studentské koleje
Vysokých škol v Brně.“
V Praze dne 12. května 1908

JosefJosefJosefJosefJosefína hrína hrína hrína hrína hraběnkaběnkaběnkaběnkaběnka z Ka z Ka z Ka z Ka z Kaunic, JUDraunic, JUDraunic, JUDraunic, JUDraunic, JUDr. V. V. V. V. Václaáclaáclaáclaáclav hrv hrv hrv hrv hrabě Kabě Kabě Kabě Kabě Kaunicaunicaunicaunicaunic

Tato stručná slova, která však vystihují především osobnost
dárce JUDr. Václava Roberta z Kounic, majorátního pána na
rozsáhlých rodových statcích soustředěných převážně na Moravě.
Narozen 26. září 1848 v Drážďanech, prožil s ovdovělou matkou
dětství i dospívání v Praze, v kruzích předních českých vlasteneckých
politiků, básníků a spisovatelů. Toto prostředí ovlivnilo Václava
Kounice na celý život, svoje usilování věnoval politickému
a kulturnímu povznesení české společnosti.
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HISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE

DEN VDEN VDEN VDEN VDEN VÁLEÁLEÁLEÁLEÁLEČNÝCH VETERÁNŮČNÝCH VETERÁNŮČNÝCH VETERÁNŮČNÝCH VETERÁNŮČNÝCH VETERÁNŮ
1111111111. LIS. LIS. LIS. LIS. LISTTTTTOPOPOPOPOPADADADADAD

Podzimní měsíce jsou svou nostalgickou  povahou a deštivým
počasím přímo předurčené ke vzpomínkám na osoby, události
a časy dávno i nedávno minulé.  Mezi dny věnované památkám
a obětem válečných konfliktů patří i 11. listopad, označovaný ve
světě jako Den veteránů.  Původ tohoto památného dne na rozdíl
od „dušiček“ je však spojován s událostí spíše radostnou. Onoho
listopadového dne roku 1918  -  tedy 11. 11. v 11.01 hod. podepsali
představitelé císařského Německa a Francie ve francouzském
Compiégne dohodu o příměří. Tím fakticky skončila I. světová
válka a den podpisu byl ve Francii o rok později vyhlášen jako Den
příměří či Den padlých. Později byl prakticky celosvětově (s výjimkou
východu Evropy) označen za Den veteránů.

I současná Česká republika se k této pietní tradici v roce 2001
připojila a 11. listopad je již v našich kalendářích označen jako Den
válečných veteránů.  Těch, kdo se jako bojovníci obou světových
válek podíleli na válečných operacích, je již velmi málo, účastníci
války první snad již nežijí žádní. O to více vděku patří té poslední
hrstce žijících bojovníků II. světové války a vzpomenout bychom
měli i na ty, kteří se dnešního dne již nedožili. Třeba symbolickou
kytičkou nebo tichou modlitbou.

Říká se, že smrtí zúčastněných končí nepřátelství a jeho
nenávistná myšlenka přetrvává už jen v myslích pozůstalých. Dnes
jsme se již dokázali přenést přes smutek a hořkost vycházející z utrpení
a bolesti padlých v Bitvě tří císařů u Slavkova. Stejně tak se již nedíváme
s nenávistí na pruské vojáky, kteří decimovali jehlovkami naše předky
u Hradce Králové nebo na pozdější oběti bojovníků na všech frontách
I. světové války. Naši dědové a pradědové tehdy bojovali proti sobě
na obou stranách válečného konfliktu - na jedné straně vojáci věrni
přísaze dané císaři a na druhé legionáři bojující v Rusku, Francii,
Itálii, Rumunsku nebo Srbsku za náš nový stát.

Čas smazal ony ideologické rozdíly dávné minulosti a my
dnes chodíme uctívat památku těch i oněch vojáků stejným
způsobem. Snad jednou přijde i u nás doba, kdy na utrpení
bojovníků obou stran poslední světové války budeme nahlížet spíše
pohledem lidskosti než pohledem dosud přetrvávající odplaty.
Hovořím o vojácích, kteří za ideje svých státníků a ideologů někdy
s radostí jindy z donucení pokládali životy na všech válčištích světa.
Je to myšlenka odpuštění a smíření, kterou jednoho dne snad i my
přijmeme za svou.

Avšak zločiny konané ve jménu nadřazené rasy na bezbranných
obětech zrůdné filosofie a ideologie odpustit v žádném případě
nelze. Ty, kdo tyto zločiny v zázemí front páchali, nikdy nelze za
válečné veterány považovat a naši úctu, případně odpuštění, si
nezaslouží. Vždyť označení veterán války bylo a je ve většině
civilizovaných zemí výrazem všeobecné úcty a nikoli opovržení.

I dnes však žijí mezi námi veteráni, profesionální vojáci
a dobrovolníci - účastníci ozbrojených  konfliktů nedávné doby.
Většinou se ji zúčastnili jako příslušníci mírových sil OSN, někteří
pak plnili svým nasazením povinnosti vyplývající z našeho členství
v Severoatlantické alianci. Až na nepatrné výjimky splnili své úkoly
čestně a patří jim náš obdiv a dík za dobrou reprezentaci naší vlasti.

Již ve druhé polovině 18. století naši císaři Marie Terezie
a Josef II. věděli, co je to vděk. Založili po celé monarchii pro
raněné vojáky invalidovny, které jim poskytovaly za utrpěnou újmu
při službě v armádě veškeré zaopatření až do konce života.  Tehdy
byl i oficiálně zřízen titul Veterán za odsloužená léta, který dával
nositeli tohoto označení a s ním spojené náprsní dekorace malé, leč
nezanedbatelné společenské i materiální zvýhodnění. To bylo před
250 léty! Dnes se budou naši politici trapně handrkovat, zda těm,
kteří za zájmy své vlasti ztratili zdraví či rodinné zázemí, náleží či
nenáleží vedle metálu i hmatatelný projev vděku ve formě
kompenzace nebo zaopatření. A tak se mi stále více tlačí do popředí
otázka, zda přece jen nebyli ti tolik opovrhovaní Habsburci morálně
a charakterově o hodný kus před námi?

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

Myšlenkou pomoci moravským studentům se zřejmě zabýval
dlouho a darem svého brněnského domu, tzv. Kounicova paláce
na Moravském náměstí (nynější sídlo rektorátu Masarykovy
univerzity), zamýšlel vytvořit finanční zdroje pro výstavbu kolejí,
pro podporu chudých studentů formou stipendií a k prosazování
českého vysokého školství v převážně německém Brně.

Brněnské městské úřady, ovládané v té době německou
politickou reprezentací, se k stavbě kolejí chovaly nepřátelsky, takže
až do smrti donátora (+14. října 1913 v Uherském Brodě) se
nepodařilo získat vhodné stavební místo. Teprve během první světové
války zakoupilo Sdružení pozemky na katastru tehdejší brněnské
předměstské obce Žabovřesky. Vlastní stavební práce podle projektu
profesora české techniky Karla H. Kepky započaly ovšem dlouho
po ukončení válečných bojů - až roku 1922.

První studenti se do nových ubikací nastěhovali již 5. listopadu
1923, slavnostní otevření Kounicových studentských kolejí v dnešní
ulici Krulici Krulici Krulici Krulici Králoáloáloáloálovvvvva č. 45 v měsa č. 45 v měsa č. 45 v měsa č. 45 v měsa č. 45 v městststststské čáské čáské čáské čáské části Brti Brti Brti Brti Brno - Žabono - Žabono - Žabono - Žabono - Žabovřvřvřvřvřeseseseseskykykykyky se
uskutečnilo 24. května 1925 v rámci oslav 25. výročí založení České
vysoké školy technické v Brně. Koleje pak sloužily jako domov
studentů s čilým společenským, kulturním a sportovním ruchem
až do osudného 1osudného 1osudného 1osudného 1osudného 177777. lis. lis. lis. lis. listttttopadu 1opadu 1opadu 1opadu 1opadu 1939939939939939.

Tehdy v časných ranních hodinách příslušníci německé tajné
statní policie (Gestapo) a jednotky SS-Totenkopf přepadli koleje
v souvislosti s násilným uzavřením všech českých vysokých škol na
území Protektorátu Čechy a Morava. Celkem 173 studentů bylo
odtud odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, ostatní
z 500 obyvatel se museli urychleně vystěhovat. Počátkem ledna
1940 se pak Kounicovy studentské koleje změnily v policejní věznici
řídící úřadovny brněnského gestapa, kam potom ze všech poboček
gestapa na Moravě přiváželi zatčené účastníky protinacistického
odboje. Jako neblaze proslulé nacistické vězení a popraviště tak
Kounicovy koleje sloužily až do osvobození Brna v dubnu 1945.

Po skončení druhé světové války se uvažovalo původně
o přeměně Kounicových kolejí na památník odboje, posléze však
převážil názor na vrácení budovy jejímu původnímu účelu, tedy
k ubytování studentů. Roku 1978 byly Kounicovy studentské koleje
prohlášeny za národní kulturní památku. Dnes tam přicházejí
někdejší účastníci odboje, jejich pozůstalí a potomci, žáci škol,
domácí i zahraniční návštěvníci, aby se seznámili s dějinami
památného místa a poklonili se oběti těch, kteří svým utrpením
i životy napomáhali v boji za svobodu.

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu
a Historická skupina Kounicových kolejí zvou všechny občany
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k návštěvě a prohlídce
Pamětní síně této národní kulturní památky. V Pamětní síni jsou
písemnosti a fotodokumenty nejen z Kounicových kolejí, ale
i z jiných nacistických věznic a koncentračních táborů, které
návštěvníkům přiblíží nejsmutnější období z historie města Brna.

Pamětní síň je možno navštívit po domluvě s paní Milenoupaní Milenoupaní Milenoupaní Milenoupaní Milenou
SpousSpousSpousSpousSpoustttttooooovvvvvou, tou, tou, tou, tou, tel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 543 243 243 243 243 248 948 948 948 948 94444411111 nebo mobil: 732 538 3mobil: 732 538 3mobil: 732 538 3mobil: 732 538 3mobil: 732 538 31111122222. Více
informací o ČSOB je na adrese: www.zasvobodu.cz nebo ve svazovém
čtrnáctideníku „Národní osvobození“. Roční předplatné je 257,- Kč.
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