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Jan Hruška: Pod noční oblohou.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ...
Již minuly dny, kdy slunce pevně vládlo nad touto zemí, nedopřávajíc si chvíle oddychu. Jeho svit pohasl
a zádumčivé i trochu tajemné mlhy skryly bláto polních cest. Není věru třeba dalších znamení, abychom
poznali, že přiblížil se čas, k jehož zpodobnění malíři rádi plýtvají bělobou. Nemějme jim za zlé tuto malou
rozmařilost, vždyť představa Vánoc i novoročních svátků je odedávna spojena s mrazivou krásou zimní idyly,
kterou nám však oblaka jen sobecky dopřávají.
Opravdovou podobu prosincových svátků ale netvoří ledové květy za okny, nýbrž lidé sami. Na každém
člověku totiž záleží, zda zejména Vánoce stanou se chvílemi radosti, štěstí či klidu, jak rádi přáváme si. Není
třeba vzácných darů, zlatých řetězů, světel tisíců svíc nebo okázalých ohňostrojů – ty samotné nedokáží ono
pravé kouzlo vykřesat. Často postačí, uvědomíme-li si, že žijí kolem i jiní lidé, kteří zaslouží si naší pozornost
a třeba i pomoc. Zdaří-li se tato zdánlivá maličkost, pak nadcházející svátky zajisté zařadí se ke dnům, na něž
je milo vzpomínat.
Věřím, že onen cíl nezůstane jen nevyplněnou touhou, že blížící se sváteční okamžiky přinesou každému
alespoň díl skutečných prožitků radosti z žití.
Ladislav Filipi, starosta

INFORMACE ÚMČ
ZPRÁVA Z 16. A 17. SCHŮZE RMČ
16. schůze RMČ se konala 29. 10. Rada:
– vzala na vědomí návrh rozpočtu městské části na rok 2004,
– schválila metodiku pro přidělování dotací neziskovým organizacím,
– schválila záměr vybudovat víceúčelové sportovní hřiště na Mokré Hoře
(při ulici Jandáskově), současně souhlasila s podáním žádosti o získání prostředků na toto hřiště z programu prevence kriminality,
– schválila nový provozní řád sálu a přilehlých prostor v objektu bývalého pivovaru,
– schválila ukončení kupní smlouvy o prodeji a nákupu tepla do objektu Kolaříkova 3 (prostory v tzv. nákupním středisku Vysočina),
– schválila dodatek k nájemní smlouvě na prostory v objektu bývalé
MŠ Hapalova, uzavřené se sdružením Podané ruce, Francouzská 36,
Brno, kterým se doba nájmu mění na dobu neurčitou – s výpovědní
lhůtou 3 měsíce,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu omítek ve společných
prostorách bytového domu Žitná 15 a vymalování těchto prostor, firmu Karel Vanini, Soběšická 35a, Brno,
– projednala bytové záležitosti,
– schválila jako dodavatele, který provede vnitřní sanační omítky ve
Vavřinecké vinárně, firmu Privileg, spol. s r. o., Bezručova 17a, Brno,
– projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
– schválila jako dodavatele, který bude v roce 2004 zajišťovat v městské části letní i zimní údržbu komunikací, firmu A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. o., Korejská 4, Brno,
– projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
17. schůze RMČ se konala 19. 11. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–říjen 2003,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu bytu v domě Renčova 18, firmu MoTeC, spol. s r. o., Slunečná 4, Brno,
– schválila odstoupení od smlouvy s firmou IRI Brno, s. r. o., Kytnerova
30, Brno, neboť uvedená firma nedokázala ve stanoveném termínu
dodat a namontovat přístřešky nad vchody do bytového domu Novoměstská 23 - 41,
– projednala bytové záležitosti,
– projednala majetkové záležitosti – pronájmy a prodeje nemovitostí,
– schválila smlouvu na údržbu komunikací s firmou A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. o., Korejská 4, Brno,
– projednala petici občanů k instalaci světelné signalizace na křižovatce ulic Banskobystrická a Žitná, doporučila zřízení této světelné signalizace, avšak nedoporučila hradit uvedenou akci z rozpočtu městské části (petici bude projednávat i zastupitelstvo),
– doporučila k pojmenování nově vznikající ulice – odbočky z Banskobystrické do lokality „Cihelna“ – názvy v následujícím pořadí: Járy
Cimrmana, Foglarova (o samotném názvu rozhoduje Rada města Brna
po projednání v Pracovní skupině pro názvosloví města Brna),
– schválila termíny sňatků na rok 2004,
– projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi a uložila komisi výstavby a dopravy zabývat se záležitostí přechodu pro chodce
u konečné stanice tramvaje v ul. T. Novákové.
L. F.

ŘEČKOVICKÉ VÁNOCE
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zve srdečně své občany na
první „Řečkovické vánoce“, které se uskuteční na Vavřineckém náměstíčku u kostela dne 15. 12. 2003 od 15 hodin. Těšit se můžete na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, čímž bude zahájena nová tradice
řečkovických vánoc. Ke sváteční atmosféře přispějí svým vystoupením
děti mateřských škol.

PŘECHOD PRO CHODCE
U KONEČNÉ TRAMVAJE
Na konci měsíce října byly dokončeny práce na rozsáhlé rekonstrukci
ulice Terezy Novákové, v jejichž rámci byl opraven i prostor u konečné
zastávky tramvaje. V této souvislosti se však oprávněně objevila řada
dotazů, kam že se poděl přechod pro chodce od tramvaje směrem k ul.
Vážného, vyznačený nad podchodem.
Projektová dokumentace stavby původně zmíněný přechod obsahovala, byl obsažen ve výkresech dopravního značení, neboť projektant stavby respektoval stávající dopravní značení v dané lokalitě. Před
vydáním stavebního povolení bylo dopravní značení projednáno
na Odboru dopravy MMB, a to s provozním oddělením Odboru dopravy
a s Městským ředitelstvím Policie ČR – Dopravním inspektorátem. Na základě ustanovení § 54 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, usoudili dopravní odborníci z policejního Dopravního inspektorátu i Odboru dopravy Magistrátu města Brna, že přechod nad podchodem nesmí být. Proto byl z konečného řešení dopravního značení vypuštěn.
Občané právem kritizují vzniklou situaci, neboť i když zákon hovoří jasnou řečí, ocitáme se tak trochu v začarovaném kruhu. Chodec musí
použít podchod, ten však není bezbariérově upraven z obou stran, tudíž
je nepřístupný pro některé starší i tělesně zdravotně postižené spoluobčany, stejně tak pro maminky s kočárky. Chodec mířící k tramvaji může
při stávajícím dopravním značení podchod obejít 3 značenými přechody, potíž je v tom, že i když tyto přechody jsou bezbariérové, schází bezbariérová úprava výjezdu z obslužné komunikace Banskobystrické, kde
jsou však značně nevyhovující sklonové a šířkové poměry zejména
pro imobilní občany. Logicky se tudíž nabízí obnovení značeného přechodu nad podchodem, neboť ten nabízí, pomineme-li přirozenou vlastnost lidí jít co nejkratší cestou, nejlepší řešení právě např. pro zdravotně
postižené občany a pro maminky s kočárky. Všechny uvedené okolnosti
vedly projektanta stavby k tomu, že bezbariérovou úpravu chodníku
v místě zrušeného přechodu ponechal.
Podotýkáme, že v souladu s výše citovaným zákonem o provozu
na pozemních komunikacích stanoví místní úpravu dopravního značení v městě Brně Odbor dopravy MMB po předchozím stanovisku Policie
ČR - Městského ředitelství – Dopravního inspektorátu. Vyjádření příslušného orgánu obce nemusí být akceptováno. Není v naší kompetenci
o věci rozhodnout, ale o problému přechodu pro pěší v prostoru tramvajové smyčky v současné době jednáme s příslušnými orgány.
O výsledcích jednání budeme v některém z příštích čísel Řeči informovat.
J. Červinková, stavební úřad – úsek dopravy

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Dne 28. 11. 2003 proběhlo jednání, jehož cílem bylo posoudit možnosti řešení situace, jež vznikla po odstranění dosavadního přechodu
pro chodce při konečné stanici tramvaje č. 1. Jednání bylo uzavřeno příslibem v dohledné době onen přechod obnovit.
L. F.

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMČ

UPOZORNĚNÍ DRŽITELŮM PSŮ

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
ruší z provozních důvodů úřední hodiny
pro občany ve středu dne 31. 12. 2003.

Od 1. ledna 2004 nabývá účinnosti vyhláška statutárního města
Brna o místních poplatcích.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Držitelem psa může být nejen jeho vlastník, ale i někdo jiný, který se

k němu chová a nakládá s ním, jako by byl jeho vlastní. Poplatkovou
povinnost bude mít i osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou
s jeho životem. S obdobným vymezením počítá i zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, který určuje osobu chovatele zvířete. Za chovatele je považován každý, kdo zvíře nebo zvířata
drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již bezúplatně nebo na přechodnou dobu.
Poplatek ze psů se platí za psy starší než 3 měsíce.
Poplatku nepodléhají psi užívaní k doprovodu nebo ochraně osob
nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP/P (zvláště těžce postižených s průvodcem). Dále se rozšiřuje okruh osob osvobozených od
poplatku o osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob
tělesně postižených, o osoby provozující útulek pro opuštěné psy, jestliže útulek byl zřízen obcí, a o osoby, kterým zvláštní právní předpis stanoví povinnost držení a používání psa (dle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti).
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
V městě Brně vybírá poplatek příslušný úřad městské části (ÚMČ).
Poplatník je povinen podat písemné ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku nebo jeho výši,
a to do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek počínaje prvním měsícem následujícím po měsíci, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc do konce roku.
Zanikne-li poplatková povinnost (např. :poplatník přestal být držitelem psa, odstěhoval se), zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost prokáže poplatník řádným dokladem příslušnému ÚMČ.
Úřad městské části vydá držiteli psa známku pro psa, a to i pro psa,
který byl od poplatku osvobozen. Držitel psa je povinen opatřit si
známku do 15 dnů ode dne jeho nabytí. Ztrátu nebo odcizení
evidenční známky je poplatník povinen oznámit příslušnému ÚMČ
do 15 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.
Držitelé psů jsou zodpovědni za to, že pes bude vydanou známku
nosit. Známka je nepřenosná na jiného psa. Při odhlášení psa je držitel
povinen vrátit známku příslušnému ÚMČ.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec
zvýšit až na trojnásobek.
Sazba poplatku ze psů v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
od 1. ledna 2004:
základní sazba – bytový dům
1 500 Kč/rok
základní sazba – rodinný dům
600 Kč/rok
u osob pobírajících jakýkoliv důchod (nebo důchody) 200 Kč/rok
zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa
+50%
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet městské části bez
vyměření takto:
1. Nečiní-li více než 400 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku,
2. Činí-li více než 400 Kč ročně, ve čtyřech stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu každého roku; poplatník může celou částku uhradit jednorázově předem do 31. března kalendářního roku;
3. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný:
– nečiní-li jeho výše za období od vzniku poplatkové povinnosti do
konce roku více než 400 Kč do 15. dne 1. měsíce, od kterého
se má poplatek platit,
– činí-li více než 400 Kč, ve stejných splátkách vždy nejpozději
do 31. března, 31. května, 31. srpna a do 30. listopadu kalendářního roku.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Poplatky lze platit složenkou, bankovním převodem nebo na pokladně ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, v úřední dny
(pondělí a středa) od 8 do 17 hodin.
Venčení a pohyb psů jsou možné pouze s použitím vodítka,

jehož délka umožní ovladatelnost psa, bez vodítka pak pouze s
náhubkem. Není-li osoba, kterou pes doprovází, schopna zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka, nebo je-li tato osoba mladší
15 let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek tak, aby znemožnil kousnutí (vyhláška č. 10/2001, k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku ve městě Brně)
V případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně hygienicky odstranit znečištění
vlastník zvířete nebo osoba, která má v té chvíli zvíře ve své péči
(vyhláška č. 27/2000 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství ve městě Brně).
Fyzickou osobu, která poruší tyto vyhlášky, lze postihnout dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Marie Suchánková, vedoucí ekonomického odboru

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - etapa II. roku 2004.
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. 2004 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. Fornůsková, vedoucí BO

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude stejně jako v minulých letech při osobních gratulacích předávat pozornosti, a to jubilantům
80letým, 85letým, 90letým a starším. Při té příležitosti budou jejich významná životní výročí zveřejňována v řečkovickém měsíčníku ŘEČ.
Z uvedeného důvodu žádáme občany naší městské části, kteří si
nepřejí, aby jejich životní jubilea byla zveřejněna, aby se kontaktovali
na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, Palackého nám. ll, tel. č.: 541 421 748 nebo e-mail: fislova@reckovice.brno.cz., a to nejpozději měsíc před jejich výročím.
Městská část bude i nadále zasílat písemné blahopřání jubilantům
ve věku 81–84 let a 86–89 let.

DALŠÍ INFORMACE
PLESOVÁ SEZÓNA V ROCE 2004
v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na Sokolovně v Řečkovicích,
Vážného 19
Sobota, 17. ledna 2004 – I. společenský ples MČ
pořádá Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Sobota, 24. ledna 2004 – Reprezentační ples TJ Sokol Řečkovice
pořádá TJ Sokol Řečkovice
Neděle, 25. ledna 2004 – Dětský karneval
pořádá TJ Sokol Řečkovice

Pátek, 30. ledna 2004 – Zápasnický ples
pořádá TAK Hellas Brno, Řečkovice
Sobota, 31. ledna 2004 – Společenský ples TJ Sokol
pořádá TJ Sokol Řečkovice s firmou Peroutka a firmou Tollens
Sobota, 7. února 2004 – Farní ples
pořádá Farní úřad Řečkovice
Sobota, 21. února 2004 – Řečkovické šibřinky
pořádá TJ Sokol Řečkovice a Řečkovická 13
Předprodej na Společenský ples TJ Sokol se uskuteční v Sokolovně
Řečkovice, Vážného 19, každou středu od 7. 1. do 28. 1. 2004
od 18 do 19 hodin. Další informace budou průběžně vyvěšovány
na Sokolovně Vážného 19 nebo poskytnuty na tel. č.: 776 022 453.

Zastupitelstvo MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
v sobotu 17. 1. 2004 od 19.30 hodin
v Sokolovně v Řečkovicích

REKONSTRUKCE ULICE
TEREZY NOVÁKOVÉ DOKONČENA
To, co si možná už obyvatelé ulice Terezy Novákové nedovedli představit, se stalo skutečností. Stavební ruch utichl a ulice v novém kabátě
začala sloužit Brnu. Její rekonstrukce byla zahájena již ve druhé polovině roku 2001 jako pokračování rekonstrukce ulice Banskobystrické z let
1999 – 2000. Hlavním investorem akce za více než 95 mil. Kč bylo statutární město Brno, zhotovitelem firma D.I.S., spol. s r.o.
Celková rekonstrukce ulice Terezy Novákové byla rozdělena do několika etap, které byly postupně realizovány a během nichž došlo ke kompletní výměně stávající kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě, včetně domovních přípojek. V roce 2002 probíhala výstavba obslužné
komunikace, zahrnující též vybudování chodníků a vjezdů. Vystavěny
byly i tři opěrné zdi, sloužící k překonání výškového rozdílu mezi hlavní a obslužnou komunikací, dále byla zřízena podélná parkovací stání, proběhly sadové úpravy a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.
Při realizaci nových inženýrských sítí a nového šířkového uspořádání vozovky byla zohledněna případná budoucí výstavba tramvajové
trati v celé délce ulice Terezy Novákové, aby – nastane-li snad taková
situace – nemuselo již docházet k větším úpravám stávajícího stavu.

I. SPOLEČENSKÝ PLES MČ
pod záštitou starosty MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
PaedDr. Ladislava Filipiho
K tanci a poslechu hraje BIG BAND MR SWING – Brno.
Občerstvení, večeře, tombola.
Počet míst v Sokolovně Řečkovice je omezený.
Je nutné si se vstupenkou zajistit místenku.
Vstupenky s místenkami bude možné zakoupit v mimořádném
předprodeji na podatelně Radnice MČ, Palackého nám. 11,
od 7. 1. do 16. 1. 2004, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin,
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin.
Do připravované tomboly je možné přispět darem předaným
na sekretariátě Radnice, Palackého nám. 11,
ve dnech 12. 1. až 16. 1. 2004
nebo i před zahájením plesu v Sokolovně.
Nově zrekonstruovaná ulice Terezy Novákové.

PODĚKOVÁNÍ
Zamilovaný hájek je po mnoho let místem, kam během volných dnů
směřují kroky občanů nejen z naší městské části. Tuto oázu klidu
s pěknými zákoutími si bohužel někteří lidé z nepochopitelných důvodů pletou se skládkou odpadu všeho druhu.
Dne 11. října se zde sešli všichni ti, kteří se rozhodli uvést místo do
původního stavu. Poděkování náleží předsedům a členům komisí při
ÚMČ Řečkovice, ale zejména všem členům skautského sdružení Junák
se sídlem v Řečkovicích, kteří pod vedením člena komise životního prostředí Ing. Libuse odvedli největší díl práce.
Poděkovat je třeba též místní stavební firmě Radovan Kuba, jejíž
zaměstnanci připravený lehký i těžký odpad naložili a na vlastní náklady přepravili do nejbližšího sběrného střediska.
I. Kolaříková, komise životního prostředí

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.

středa středeční svoz
čtvrtek čtvrteční svoz
pátek páteční svoz
pondělí pondělní svoz
úterý úterní svoz
středa středeční svoz
čtvrtek nebude uskutečněn svoz
pátek čtvrteční svoz
sobota páteční svoz
Jan Klement, OŽP

Obyvatelé v okolí staveniště byli dlouho vystaveni nepohodlí, které velká stavba vždy vyvolává. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce je však
jisté, že zde na dlouhé roky bude panovat klid. Velké investice posledních let jsme se naučili brát jako samozřejmost, často jako něco obtěžujícího. Skutečnost, že město Brno je nuceno přehodnocovat své investiční plány a další plánované investice v naší městské části nejsou
v rozpočtu města zahrnuty, potvrzuje klamnost tohoto pocitu. Značná
část investic byla totiž dosud hrazena z úvěrů. Važme si každé koruny,
kterou město Brno bylo či je schopno vložit do naší městské části. Protože pokud byly určité finanční prostředky utraceny v naší městské části, nedostalo se na někoho jiného.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta
Liga za práva vozíčkářů hledá pro svoji klientku, bytem v Řečkovicích, Horácké nám., osobní asistentku z blízkého okolí
na 2× 3 hodiny denně. Informace: Lenka Hegrová, tel.:
541 249 175, mobil: 608 958 528.

MOST PŘES ULICI HAPALOVA
Ukončení úplné uzavírky ulice Terezy Novákové konečně ulevilo
dopravou silně zatížené dolní části Řečkovic, jež si užívá své díky probíhající opravě mostu přes ulici Hapalovu. Tato složitá akce však s sebou
přinesla mnohé technické i jiné obtíže, proto nebudou práce na mostovce nyní opravované části mostu dokončeny podle původního plánu
do konce tohoto roku. To znamená, že uzavírka vždy jedné poloviny
mostu bude trvat nepřetržitě až do plánovaného ukončení oprav celého mostu k 31. 12. 2004. Doufejme, že tato vize je reálná a od začátku
roku 2005 nám most nebude způsobovat žádné další potíže.

V květnu tohoto roku jsme se dopisem obrátili na brněnské Ředitelství silnic a dálnic s žádostí o přeznačení pruhů na dálniční výpadovce tak, aby odstavný pruh ve směru z Brna byl před mostem označen
jako odbočovací do Řečkovic. Od této triviální úpravy jsme očekávali
nekolizní příjezd do naší městské části, zvláště při vytváření kolon na
výjezdu z Brna. Na dopis nám přes naše urgence sice nebylo nikdy písemně odpovězeno, ale „již“ v listopadu byla námi navrhovaná úprava
provedena.
Na závěr snad jen zprávička pro řidiče. Jestli vás stejně jako mě vyděsily velké oranžové kříže, vyznačené přes začátek nového odbočovacího pruhu, vyvolaly ve vaší hlavě zmatek a horečné uvažování, co dle
zákona znamenají oranžové piškvorkové křížky, buďte v klidu. Nemusíte se jim vyhýbat ani je přeskakovat. Těmito velmi dobře viditelnými
křížky se pouze ruší neviditelné bílé odbočovací šipky, přikazující původní směr zařazení vozidel.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Dne 16. 1. a 17. 1. 2004 proběhne na Základní škole Brno, Horácké
náměstí 13, ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD.
Zápis bude probíhat na obou pracovištích, na Horáckém náměstí 13
a na Úprkove 1a.
Pátek 16. 1. od 14 do 17 hodin • Sobota 17. 1. od 9 do 11 hodin
Mgr. Ivana Melichárková, ZŠ Horácké náměstí 13

DOPIS Z KNIHOVNY
Milí čtenáři řečkovické knihovny!
Na sklonku letošního roku bych vám chtěla poděkovat za trpělivost
a pochopení, které jste projevili při náhlém dvouměsíčním přerušení
provozu pobočky Knihovny Jiřího Mahena na Horáckém náměstí na
začátku léta. Mnozí z vás zažili nepříjemné překvapení, když s taškou
plnou knih narazili na zamčené dveře, případně se stali svědky stavebních prací na pobočce.
Okamžité řešení havarijního stavu kanalizace v objektu bylo nezbytné a kanalizační šachta bohužel vede přímo pod půjčovnou. Museli jsme
proto ukončit provoz knihovny, aniž jsme vás mohli včas informovat.
Nicméně všechny nepříjemnosti již máme za sebou, regály a knížky jsou
zpět na svých místech, čtenáři svou knihovnu opět navštěvují.
Ještě jednou děkuji stálým čtenářům za věrnost řečkovické knihovně a nové zájemce do ní srdečně zvu.
Mgr. Vladimíra Moncmannová, vedoucí pobočky

KDO FINANCUJE OPRAVY KOSTELA?
Ať je člověk věřící či nevěřící, křesťan nebo jinověrec, musí si chtě
nechtě přiznat, že řečkovický kostel sv. Vavřince patří spolu s radnicí
k ozdobám naší městské části a vytváří nejpodstatnější část historického jádra Řečkovic. Na rozdíl od budovy naší radnice, která jen díky tomu,
že se stala v roce 1992 sídlem samosprávy a státní správy, povstala z trosek,
byl kostel, zvláště po likvidaci zdejšího rybníčku, ponecháván svému osudu a veškeré práce na jeho údržbě spočívaly ponejvíce v retušování nejkřiklavějších závad. Své vykonalo vyasfaltování chodníků a opatření budovy kostela vnější cementovou omítkou, stejně jako uzavřená dlažba
uvnitř kostela, které společně umožnily vzlínání podzemní vody, až do
výše několika metrů, zejména v obvodových stěnách stavby.
Celková oprava byla tedy nutná, a když se v roce 1998 započalo
s pracemi, bylo již od počátku jasné, že opravu památkově chráněného
objektu budou muset financovat v prvé řadě ze svých kapes věřící.
S ohledem na množství chátrajících památek v našem městě a současný
nedostatek tolik potřebných financí v rozpočtu města Brna, bylo možné s
dotací z Odboru památkové péče Magistrátu města Brna počítat jen velmi
střízlivě. Další finanční zdroje neexistovaly a dodnes neexistují.
První fáze oprav (rok 1998) představovala výměnu a opravu krovu, krytiny a zhotovení nových klempířských prvků. Náklady činily
855.000 Kč a tehdy Odbor památkové péče MmB přispěl velkoryse částkou 500.000 Kč. Stav střechy byl žalostný a krov nesl ještě stopy bojů
z posledních dnů války.

V roce 1999 si vyžádaly opravy dalších 460.000 Kč a všechny investované peníze pocházely jen z darů věřících.
Takto je možno pokračovat nadále. První částka za uvedeným letopočtem představuje celkové v onom roce vynaložené prostředky,
v závorce pak příspěvek z fondu města Brna.
Rok 2000 – 620.000 Kč (300.000 Kč)
Rok 2001 – 840.000 Kč (300.000 Kč)
Rok 2002 – 1.180.000 Kč (400.000 Kč)
Rok 2003 – 1.590.000 Kč (0 Kč)
Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že se město Brno na celkových nákladech 5.545.000 Kč podílelo přibližně 27% (1.500.000).
Všechny ostatní vynaložené peníze, tj. něco přes 4.000.000 Kč pocházely výhradně z darů věřících.
S výjimkou zatravněného pozemku mezi kostelem a opěrnou zdí
parkoviště nad kostelem, kudy dnes vede nový chodník k fontáně před
Vavřineckou vinárnou, všechny ostatní pozemky včetně chodníků okolo kostela jsou pozemky města Brna, dnes v péči naší městské části. Předláždění chodníků, stavební úpravy před vinárnou a vstup do hodového areálu bývalého pivovaru, včetně několika dalších vnějších úprav
byly již financovány z rozpočtu MČ, která celou centrální zónu Řečkovic
již před mnoha lety označila za prioritu svého zájmu a postupně ji,
v intencích zmíněného programu, naplňuje.
Obavy některých našich spoluobčanů, že díky štědrosti naší řečkovické radnice směrem k římskokatolické farnosti v Řečkovicích je zanedbávána např. údržba a opravy bytového fondu, jsou bezpředmětné.
Vyřčeny na veřejnosti rozhodně nepřispívají k dobrému klimatu v naší
městské části.
Dr. I. Koláčný, člen ZMČ od roku 1990

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2004
2.–11. ledna 2004
Ve dnech 2. až 11. ledna 2004 možná v ulicích uvidíte chodit trojice
koledníků, kteří budou oblečeni na způsob králů. Zazpívají koledu, předají malý dárek, nad dveře křídou napíší požehnání pro dům a poprosí
Vás o příspěvek do pokladničky. Peníze nejsou určeny pro koledníky, ti
je totiž sbírají pro Českou katolickou charitu, která chce Tříkrálovou
sbírkou navázat na tradici tří králů, kteří chodili dříve po koledě a spojit
tuto tradici se sbírkou na pomoc potřebným lidem.
Každá skupinka bude mít svého vedoucího, který se bude moci prokázat průkazem s pověřením. Vedoucí skupinky musí také vlastnit občanský průkaz. Pokladničky budou řádně zapečetěny na městských úřadech a označeny logem Charity. Pokud uvidíte skupinku bez vedoucího
a řádně zapečetěné pokladničky, nejsou to koledníci pověření Charitou
a příspěvky jim předané Charita neobdrží. Získané finance Charita rozdělí potřebným - 65% výtěžku se vrátí do míst, kde byly vybrány, tj. do
Brna (formou grantů bude rozdělena na projekty Farních charit, Farních úřadů a Oblastní charity - pouze na pomoc lidem v nouzi) a zbývající část - 35%, bude určena na humanitární pomoc do zahraničí, na podporu činnosti Charity (projekty pod vedením Diecézních charit a ČKCH),
na rozvojový fond a také na pokrytí nákladů sbírky. V případě,
že pokládáte platbu složenkou za lepší způsob příspěvku, koledníci Vám
předají předtištěnou složenku.
Až tedy u Vašich dveří zazvoní tři králové, prosím, nezavírejte před
nimi. Váš příspěvek pomůže lidem, kteří potřebují Vaši pomoc a budou
Vám za ni vděční. Děkujeme.
Michaela Cyprová, Oblastní charita Brno

VERBUM ET MUSICA
vás zve
Kdo chce prožít pravou atmosféru Vánoc, možná již zapomenutou,
je zván na 13. 12. 2003 v 18 hod. do Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného ulici 6, kde bude uvedena vánoční hra – „Vánoční hra aneb Komedie o Ježíškově slavném narození“ divadla
Oblázek z Karviné. Hra určitě zaujme svým půvabem velké i malé diváky. Na motivy staročeských a lidových her ji napsal Vojtěch Tomášek.
Všichni jsou srdečně zváni.Vstupenky si je možno zamluvit na tel. č.
737 625 092 (dospělí 50 Kč, děti 20 Kč). Výtěžek bude určen na diakonickou práci s dětmi a mládeží. Vratislav Jan Marša, kazatel CČSH

NADĚJE, občanské sdružení
Domov pro přechodné pobyty seniorů
s denním stacionářem
Brno-Řečkovice, Hapalova 20, tel. 549 274 340
Vážení senioři,
srdečně Vás zveme k vánočnímu posezení s hudbou a občerstvením dne 17. 12. 2003, které bude zahájeno ve 14 hodin
ekumenickou Bohoslužbou.
Na Vaši účast se těší zaměstnanci Naděje, Hapalova 20.

ZIMNÍ PŘIKRMOVÁNÍ PTÁKŮ
Mnoho ptačích druhů, které se u nás vyskytují, během zimy odlétá
do oblasti s příznivějším podnebím a dostatkem potravy. Ptáci, zůstávající u nás přes zimu, rádi přijmou, především za tuhých zim se silnými
mrazy a vysokou sněhovou pokrývkou, pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování.
Kteří ptáci navštěvují naše krmítka?
Jsou to: sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora úhelníček, brhlík obecný, strakapoud velký, pěnkava obecná, zvonek zelený, dlask
obecný, vrabec obecný (protože se jedná o ohrožený ptačí druh, byl vyhlášen ptákem roku 2003), strnad obecný, kos černý a hrdlička zahradní. Všichni tito ptáci jsou velmi užiteční a mimo jiné nám svým zpěvem
zpříjemňují pěkné bydlení. Proto si právem zaslouží naši ochranu!
Kdy začít s krmením?
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Krmivo podáváme pravidelně, zpočátku menší dávky, za mrazů a při vyšší sněhové
pokrývce je žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do konce
března.
Čím zásadně nekrmit?
Potrava pro ptáky do krmítka by měla být kvalitní a nezkažená.
V žádném případě nesmíme dopustit, abychom se prostřednictvím krmítka zbavovali kuchyňských zbytků! Taková potrava totiž ptákům způsobuje značné zažívací potíže a může vést až k jejich úhynu. Ptáky nikdy
nekrmíme těstovinami, vařenými bramborami, vařenou rýží, slanými,
kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným lojem!
Co patří do krmítka?
Z potravin konzumovaných lidmi, můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne slanou), vnitřní sádlo nebo lůj. Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice, proso, konopí, mák, lněné
semínko, řepku, zrní z obilí, jádra z jablek), velice vhodná jsou jádra
z vlašských a lískových ořechů.
V obchodech lze zakoupit již namíchanou směs určenou do krmítek. Můžeme také dávat plody nejrůznějších bobulovin (jeřabiny, plody
bezu černého, hlohu, celá jablka).
Čerpáno z odborných materiálů České společnosti ornitologické
2003.
I.Kolaříková, komise životního prostředí

patří dnes již mezi generaci brněnských malířů – seniorů. Ani postupující mistrova léta nic neubírají na půvabu jeho obrazů. Věřím, že podobně jako při předchozích výstavách, i tentokrát naleznou díla Vladimíra
Kropáče cestu k vašim srdcím.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 23. ledna a potrvá do neděle 1. února 2004. Otevřena bude jako obvykle, tj. v pracovní dny od
14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Výstava
bude, jako většina našich výstav, prodejní.
I. Koláčný

MAGICKOU KRAJINOU RUDOLFA NĚMCE
Rudolf Němec se narodil v roce 1936 v Lipovci u Blanska. Dnes žije
a pracuje v Novém Jimramově. Jeho domov je ateliérem, obrazárnou
i místem setkání s přáteli, obdivovateli i docela náhodnými hosty.
Autor vystavuje již od roku 1956, kdy dokončil Školu uměleckých
řemesel v Brně.V roce 1997 založil se svými přáteli výtvarníky Pavlem
Mertlíkem a Janem Odvárkou Něžnou galerii ve Sněžném na Moravě.
Výstava uspořádaná v Galerii na radnici představila Rudolfa Němce
v mnoha podobách. V naší galerii jsme v posledních letech uvykli převážně realistickému pojetí Vysočiny. O to zajímavější byl pohled do tajuplné, záhadné a romantické krajiny v podání neméně záhadného a svérázného umělce. Jeho krajina je mnohem více výsledkem podvědomých
představ a snů než zprávou o reálném světě.
Vedle olejů na plátně jsme mohli spatřit rovněž eroticky laděné koláže, ve kterých autor výborně uplatnil ironii a osobitý humor. Nejvíce
překvapily verše, a to verše přednesené přímo na vernisáži výstavy,
ale také provázející jednotlivé vystavované obrazy. Verše tak lehké, samozřejmé a přirozeně plynoucí, jako by je autor stvořil právě pro tuto
chvíli.
Máme-li výstižně popsat atmosféru poslední vernisáže, pak nemůžeme opomenout přítomnost autora, jeho proslulý a pozornost přitahující černý širák či všudypřítomnou a pronikavou vůni dýmky, která
dotvářela náladu příjemného listopadového podvečera. Extravagantní
lidé často vzbuzují zájem, zvědavost, ale také jisté obavy a předsudky.
V případě Rudolfa Němce jsme se mohli záhy přesvědčit, že pod černým
širákem a dlouhými vlasy se skrývá nejen osobitý umělec, ale také neobyčejně laskavý, bodrý a skromný člověk
I. Kolaříková

BLAHOPŘÁNÍ
Významného ocenění od prezídia herecké asociace se dostalo emeritní člence uměleckého souboru Městského divadla Brno a zároveň obyvatelce naší městské části paní Olze Hegerové udělením Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Blahopřejeme
k významnému ocenění.

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové,
Palackého třída 70
pořádá

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY

KULTURA
KYTICE A KRAJINY VLADIMÍRA KROPÁČE
V lednu příštího roku se v naší galerii již potřetí objeví obrazy oblíbeného a uznávaného brněnského malíře, postimpresionisty Vladimíra Kropáče.
Zůstává věrný svým zamilovaným námětům – kyticím a krajinám.
Zvláště v zimních měsících dokáží jeho obrazy navodit krásnou atmosféru pozvolna se probouzející přírody , blížícího jara a prozáří svými
jasnými barvami nevlídnou zimní atmosféru.
Ing. Vladimír Kropáč, v mládí soukromě se vzdělávající autodidakt,

účinkují žáci tanečního, hudebního a literárně dramatického oboru
Pondělí 8. prosince 2003 ve 14 hodin v divadle Barka, Svatopluka
Čecha 35a

VÁNOČNÍ KONCERT
účinkují žáci školy
Středa 17. prosince 2003 v 18 hodin,¨
sál Veřejného ochránce práv, Údolní 39

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V prosinci t.r. se dožívá významného životního jubilea cvičitelka naší
jednoty sestra Věra Kosmáková. Za dlouholetou činnost jí děkuje a do
dalších let přeje hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Výbor TJ Sokol Řečkovice

Dne 14. 11. 2003 uplynulo 60 let
ode dne, kdy zemřel v koncentračním
táboře řečkovický občan pan František Malík, úředník Zemské školní
rady. Narodil se v Jundrově. Zde byl
náčelníkem Orelské župy Sušilovy.
Účastnil se odboje proti fašismu v organizaci „Obrana národa“, která byla
vyzrazena. Byl zatčen gestapem, vězněn a 14. 11. 1943 zemřel v koncentračním táboře ve Strzelicích v Polsku.
Jeho manželka paní Anna Malíková, učitelka v Brně-Řečkovicích, zemřela před 26 lety. V tomto roce by se dožila 90 let.
Touto krátkou vzpomínkou chci připomenout památku svého otce
a současně poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jeho jméno připomíná jedna z řečkovických ulic.
V Bukovince dne 12. 11. 2003
Marie Horáčková, dcera

ŘEČKOVICKÉ STÍNY
ČINNOST MP – REVÍRU KR. POLE
NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŘEČKOVICE
Dne 15. 10. 2003 ve 2.30 hodin spatřila hlídka MP při hlídkové činnosti na konečné tramvaje číslo 1 v Řečkovicích na ul. Terezy Novákové muže, který stříkal sprejem na tramvaj grafiti o velikosti cca
2× 1 metr. Když muž hlídku spatřil, dal se na útěk směrem k ulici Družstevní. Hlídka muže pronásledovala až ke garážím na ul. Renčova, kde
se muž hlídce ztratil. Hlídka o vývoji informovala městské operační středisko MP Brno, kterému sdělila popis muže a směr jeho pohybu tak, aby
mohly být přivolány další hlídky MP, které by ji pomohly v pátrání. Hlídce se důslednost vyplatila, protože díky popisu byl o cca 20 minut později hledaný muž odpovídající popisu zadržen druhou hlídkou MP na
ul. Družstevní. Vzhledem k tomu, že muž byl k hlídce agresivní, pokoušel se neustále z místa utéci a nebyl ochoten upustit od svého protiprávního jednání, byly proti tomuto muži použity hmaty a chvaty sebeobrany a byla mu na nezbytně nutnou dobu přiložena služební pouta. Poté
hlídka na místo přivolala hlídku policie ČR, která si muže převzala
k dalšímu opatření.
Informace:
Strážníci revíru Kr. Pole MP Brno po dohodě se zástupci ÚMČ provádějí pravidelné kontroly střediska Elysium na ul. Hapalova a Horáckého náměstí se zaměřením na výskyt závadových osob a zvýšený počet přestupků na úseku čistoty a veřejného pořádku. Pravidelné kontroly
provádí strážníci od 10. 11. 2003 a budou probíhat v pravidelných intervalech až do konce měsíce listopadu 2003 .
Dále budou kontroly na základě dosavadních zkušeností částečně
omezeny. K opětovnému zintenzivnění kontrol dojde ihned v případě,

že by došlo ke zhoršení situace v oblasti veřejného pořádku v souvislosti
s provozem centra Elysia, nejpozději však počátkem jara roku 2004, kdy
bude situace na základě těchto kontrol opětovně vyhodnocována.
Jak si již jistě někteří spoluobčané všimli, došlo ke zrušení přechodu u konečné tramvaje na ul. Terezy Novákové. Současná situace je o to
horší, že stavebními úpravami, které v tomto místě proběhly byly vybudovány bezbariérové sestupy do vozovky a svody pro nevidomé na místě bývalého přechodu pro chodce. Proto zde dochází k tomu, že chodci
odcházející od konečné tramvaje zcela logicky používají tyto svody
a bezbariérové sestupy do vozovky. Je nutné všechny spoluobčany upozornit, že pokud nechtějí využívat podchod je nutné aby pro svoji bezpečnost použili přechod od ul. Banskobystrická a nedopouštěli se zbytečně přestupkového jednání. V současné době se daná situace na ÚMČ
řeší. Prozatím byli str. MP požádáni o zvýšení počtu kontrol v této souvislosti a řešení přestupkového jednání je vzhledem k souvislostem mírnějšího charakteru (záleží v neposlední řadě i na přestupci).

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
ŘÍJEN–LISTOPAD 2003
V měsíci říjnu a listopadu 2003 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
ŘÍJEN
Marie SEKALOVÁ
Kateřina TRČKOVÁ
Rudolf ALBRECHT
Kamila SEDLÁKOVÁ
Anna FIALOVÁ
Jarmila KADLECOVÁ
Bedřich SIGMUND
Božena ČUPROVÁ
Rudolf HARTH
Olga DVOŘÁKOVÁ
Oldřich NOVOTNÝ
Zdeňka PRAVEČKOVÁ
Jaroslav KRAJÍČEK
Věra BARTOŚOVÁ
Růžena MACHÁČKOVÁ

95 let
92 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Libuše DUŠÍKOVÁ
Marie PŘICHYSTALOVÁ
Josef STREICHSBIER
Jarmila KOŠŤÁLOVÁ
Jarmila HONOVÁ
Bohunka SADOVSKÁ
Anežka ULRICHOVÁ

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

LISTOPAD
Marie ODEHNALOVÁ 100 let
Vilemína BLAHUTOVÁ 95 let
Božena POHLOVÁ
93 let
František JELÍNEK
93 let
Emilie HUTAŘOVÁ
91 let
Justina AMBROSIJČUKOVÁ 91 let
Jiřina BRYCHTOVÁ
85 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE
MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální
výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý, Žitná 7, Řečkovice. Tel.: 541 227 559, mobil 737 405 886.
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ za účelem převodu (dědictví, prodej,
vklady do majetku firmy), hypotéky, zástavního práva. Ing. Kocian, tel. 541 236 301, 603 528 515.
AUTODOPRAVA do 5T, odtah vozidel, tel. 602 726 552, Vránova
117, Řečkovice.
PNEUSERVIS, drobné opravy a údržba vozidel, Vránova 117, Řečkovice, tel. 602 726 552.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ u kostela, Metodějova 1, Královo Pole. Rámy,
pasparty, reprodukce, tel. : 541 211 165.

VČELAŘ NABÍZÍ KVALITNÍ VČELÍ MED z Vysočiny. Květový, akátový, smíšený a lesní. Ceny od 90 Kč/kg. Dále nabízí propolis,
mateří kašičku a bylinnou medovinu – ochutnávka zdarma! Svatopluka Čecha 36, Brno-Královo Pole, tel. 549 250 323. Po až Pá
15–18 h. nebo dle tel. domluvy. Tramvaj č. 1, 6, 7 zastávka „Husitská“.
PRODÁME POZEMEK v Řečkovicích pod hřbitovem, parc. č. 3750/1,
3751. Tel.: 732 716 900.
POVEDU ÚČETNICTVÍ - podvojné i jednoduché včetně daňového
přiznání. Tel: 603 903 029.
Atelier M Brno-Letovická 16 nabízí látky z modelové výroby oděvů se slevou 50–30 %. Tel. 541 225 870, 603 470 962.
NABÍZÍME K PRONÁJMU kancelářské prostory. Cena za pronajímané prostory na základě dohody. Bližší informace na tel. č.
541 634 227.
VYMĚNÍM velký státní 2-pokojový byt v Řečkovicích, komora,
lodžie, 3 výtahy, za menší. Lesná, Štefánikova čtvrť. Tel. večer
549 275 914.
MODELÁŽ NEHTŮ. Tel. 728 070 722.
PRODÁM rodinný dům 3+1 Řečkovice, velká zahrada.
Tel: 603 421 736.
KOUPÍM byt. Nabídněte. Tel: 602 835 819.
KOUPÍM osobní automobil. Tel. 603 421 736.

MUDr. Petr Zlámal, Centrum gyn. péče
Gromešova 36, Brno-Řečkovice, tel. 541 225 296

19.–31. 12. 2003 dovolená, zastupuje
sanatorium Helios, Štefánikova 12, Brno.
Nová ordinační doba centra od 1. 1. 2004:
Po, Út, St, Pá 8.30–14.30 hod., Čt 12–18 hod.
Trvá možnost registrace – všechny pojišťovny.

CUKRÁRNA „Terasa“
Vás zve k příjemnému posezení
– čerstvé zákusky, poháry, dorty, palačinky, zmrzlina,
cukrovinky, nealko nápoje, alkoholické nápoje.
oví
Koktejly, vánoční cukr
cukro
Letní terasa, dětský koutek, bezbariérový přístup
Najdete nás na terase nad prodejnou BILLA, Brn o Medlánky, Podpěrova 6
Otevírací doba: Neděle až čtvrtek 10–18 hod.
Pátek až sobota 10–20 hod.
Tel.: 607 542 528

BUDU PROVÁDĚT ÚČTOVÁNÍ MEZD vašich zaměstnanců. Praxi
mám i vzdělání. Zn. Dohoda. Mobil 732 711 671.
PRODÁM garážové stání, Podpěrova 6 (pod Billou).
Tel.: 603 521 050.
DB 2+1 Medlánky prodám, 1290t bez RK. 608 731 718.
B STUDIO BOŽETĚCHOVA 91 – solárium turbo vetrtikál, masáže,
kosmetické služby, pedikúra, modeláž nehtů. Vánoční akce každý zákazník obdrží v období 1.–31. 12. 2003 dárek v hodnotě 350 Kč. Provozní doba 10–18 hod. (v případě potřeby i déle),
tel. 541 23 88 83, 602 73 88 80. Prodej poukázek – v hodnotě
200, 300 a 500 Kč – vhodné jako vánoční dárek.
PRONAJMU garáž na ul. Novoměstská. Tel. 605487323.
PŘEKLADY A, F ,N Ing. Zatloukal, Banskobystr. 182, 603 188 292,
azpreklady@volny.cz, www.volny.cz/azpreklady
SPRÁVCE KONKURSNÍ PODSTATY Mgr. R. Keznikl úpadce Ing. Antonína Zezuly, se sídlem Brno, Měřičkova 40, IČ: 11479817 prodá tyto nemovitosti: spoluvlastnický podíl ve výši id 3/4 a rodinném domě č.p. 1178 v Řečkovicích postaveném na pozemku p.
č. 1866, spoluvlastnický podíl ve výši id 3/4 na pozemku p.č.
1866 o výměře 141 m2 v k.ú. Řečkovice, obec Brno a pozemek
p.č. 1867/1 o výměře 97 m2, zahrada v k.ú. Řečkovice, obec Brno.
Nabídky zasílejte písemně na adresu: Mgr. Roman Keznikl, Štefánikova 12, Brno.
PRONAJMU garáž v garážovém bloku na ulici Kremličkova.
Telefon: 602 547 509.
NOVÉ RUCE NA NOVÝ ROK. Modeláž umělých nehtů – gel 530 Kč,
porcelán a acryl 480 Kč, zdobení nehtů, manikúra, pi-shane,
franc. manikúra. Salon Pauli, nákup. stř. Vysočina, Vážného 21,
621 00, tel. 777 556 738, p. Hirschnerová.
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY pro žáky ZŠ. Cena 80 Kč/vyuč. hod. Tel.:
608 724 819.

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům provádí
Jaroslav Hanák, Kárníkova 22, Brno
Tel.: 549 272 587

KOUPELNY VAŠICH SNŮ
Modernizace jader, koupelen a celých bytů na klíč
dlažby a plovoucí podlahy, vyřízení stavebního povolení

Radeco, spol. s r.o. Střední 400, Moravany u Brna
Tel.: 547 244 280, e-mail: radeco@radeco-brno.cz
Tel./fax.: 547 244 410, www.radeco-brno.cz
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