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

ŠŤŠŤŠŤŠŤŠŤASASASASASTNÉ A VESELÉTNÉ A VESELÉTNÉ A VESELÉTNÉ A VESELÉTNÉ A VESELÉ
Otážete-li se kohokoliv, kterépak svátky má nejraději, můžete se vsadit, že nejčastěji uslyšíte o Vánocích. Tyto prosincové
dny totiž odpradávna provází zvláštní mystické kouzlo, pro něž mnozí badatelé nepochybně dokáží nalézt moudrá
vysvětlení.
Avšak všeznalá slova nedokáží nic ubrat z vánoční poezie, vždyť podobný záměr se nezdařil ani vrtochům počasí, které
usilovně mění citem prostoupenou představu jiskřivého sněhu v mazlavé bláto pod nohama. Atmosféra Vánoc je zkrátka
silnější, než všechny nástrahy osudu.
Bohužel o to klopotnější a překotnější bývají chvíle, jež už také téměř tradičně předcházejí rozžehnutí první svíce.
Nespočet věcí je totiž třeba obstarat, pořídit a vykonat, aby pohodu svátečních hodin nerušily všední starosti a hostům
mohly se bez obav otevřít dveře.
Však nedobře tomu, v jehož nitru usídlí se chvat a shon pevněji. Vždyť přece sobě i jiným přáváme s neoblomnou
pravidelností Vánoce šťastné a veselé. Zdali ovšem tato touha neskryje se v ústraní hned po rozbalení štědrovečerních
darů, záleží na každém z nás. Nedovolme, aby kvapný běh času a života ovládl naše konání, vždyť spěch často nevede ke
kýženému cíli.
Sváteční večery uplynou nepochybně příliš rychle, než abychom si klidu a pohody dosyta užili. Najděme si proto ničím
nerušené okamžiky nejen o Vánocích, nýbrž i v dny, jež zdánlivě mají přejít bez povšimnutí. Naslouchejme v takových
chvílích více než jindy oné lepší stránce veškerého bytí, a seznáme, že šťastnými a veselými mohou se stát nejen Vánoce,
ale i celý rok. Věřte, že takový výsledek jistě stojí za trochu úsilí.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA Z 52. A 53. SCHŮZE RMČA Z 52. A 53. SCHŮZE RMČA Z 52. A 53. SCHŮZE RMČA Z 52. A 53. SCHŮZE RMČA Z 52. A 53. SCHŮZE RMČ
A Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZMČA Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZMČA Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZMČA Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZMČA Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZMČ
52. schůz52. schůz52. schůz52. schůz52. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 9. 1onala 9. 1onala 9. 1onala 9. 1onala 9. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - říjen
2005,

- jmenovala členy školské rady ZŠ Horácké nám. 13 a ZŠ
Novoměstská 21,

- přidělila veřejnou zakázku zahrnující regeneraci bytového domu
Žitná 11 a vybudování nástavby na tomto domě firmě ŽSD, a. s.,
Hlinky 40, Brno,

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

53. schůz53. schůz53. schůz53. schůz53. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 23. 1onala 23. 1onala 23. 1onala 23. 1onala 23. 111111. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:. Rada:

- projednala projekt regenerace panelového sídliště v Řečkovicích,
- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila záměr pronajmout výlepové plochy v městské části,
- vyslovila souhlas s konáním veřejné sbírky od 1. 4. 2006 do

31. 3. 2009 za účelem obnovy a úpravy historického areálu bývalého
pivovaru,

- schválila smlouvu o spolupráci při pořádání koncertů v roce 2006
s COMMUNIO PRO ARTE Agency, M. Hübnerové 54, Brno,

- projednala zápisy předložené jednotlivými komisemi.

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ SEMIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ SEMIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ SEMIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ SEMIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZMČ SE
KKKKKONONONONONALALALALALO 1O 1O 1O 1O 1. 1. 1. 1. 1. 12. ZAS2. ZAS2. ZAS2. ZAS2. ZASTUPITELSTUPITELSTUPITELSTUPITELSTUPITELSTTTTTVVVVVOOOOO

- schválilo projekt regenerace panelového sídliště v Řečkovicích
a požádalo Zastupitelstvo města Brna o schválení žádosti o státní
dotaci z programu určeného na regeneraci panelových sídlišť.

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

PŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU RPŮJČKY Z FONDU ROOOOOZVZVZVZVZVOOOOOJEJEJEJEJE
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Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města
Brna - etapa II. roku 2006.

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 samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo
půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické
instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace staršího
výtahu dle inspekční prohlídky.

Žádost je možné podávat na předepsaném forforforforformulářmulářmulářmulářmuláři nei nei nei nei nejpozdějijpozdějijpozdějijpozdějijpozději
do 1do 1do 1do 1do 15. 15. 15. 15. 15. 1. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006 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,
pravidla a formulář s informacemi pro poskytnutí půjčky jsou
k dispozici rovněž na internetové adrese: www.brno.cz (v sekci: Potřebuji
si vyřídit - Bytový odbor - Půjčky z FRBMB).

Ing. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. FIng. R. Fororororornůsnůsnůsnůsnůskkkkkooooovvvvvá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bá, vedoucí bytytytytytooooového odboruvého odboruvého odboruvého odboruvého odboru

ROROROROROZPOČET NZPOČET NZPOČET NZPOČET NZPOČET NA RA RA RA RA ROK 2006OK 2006OK 2006OK 2006OK 2006
PřPřPřPřPříjmíjmíjmíjmíjmy (tis. Kč)y (tis. Kč)y (tis. Kč)y (tis. Kč)y (tis. Kč)

§§§§§ PPPPPoloolooloolooložkžkžkžkžkaaaaa TTTTTeeeeextxtxtxtxt NávrNávrNávrNávrNávrh rh rh rh rh rozpočtuozpočtuozpočtuozpočtuozpočtu
- 1122 Daň z příjmů za obce 2 265
- 1341 Poplatky ze psů 575
- 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 300
- 1344 Poplatek ze vstupného 10
- 1345 Poplatek z ubytování 20
- 1347 Poplatek za VP - hrací přístroje 800
- 1351 Výtěžek z hracích přístrojů 700
- 1361 Správní poplatky 1 000
- 2111 Příjmy ze služeb 240
- 2324 Přijaté náhrady 1 150

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800
3613 2132 Příjmy z pronájmů místností 2 000
3613 3121 Přijaté dary na investice 5
6171 2210 Přijaté sankční platby 200
6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 100
6310 2141 Příjmy z úroků 200
0000 4131 Ost. nezdanitel. příjmy 9 000

VlasVlasVlasVlasVlastní přtní přtní přtní přtní příjmíjmíjmíjmíjmy celky celky celky celky celkem:em:em:em:em: 111119 3659 3659 3659 3659 365
0000 4112 Neinvestiční dotace ze SR 19 412
0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 28 374

DoDoDoDoDotttttace celkace celkace celkace celkace celkem:em:em:em:em: 444447 7867 7867 7867 7867 786
PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM:PŘÍJMY CELKEM: 666667 17 17 17 17 15555511111

VVVVVýdaje (tis. Kč)ýdaje (tis. Kč)ýdaje (tis. Kč)ýdaje (tis. Kč)ýdaje (tis. Kč)
OddílOddílOddílOddílOddíl TTTTTeeeeextxtxtxtxt NávrNávrNávrNávrNávrh rh rh rh rh rozpočtuozpočtuozpočtuozpočtuozpočtu

22 Doprava 3 175
31 Školství 9 474
33 Kultura 1 099
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 375
36 Bydlení, komunální služby 20 859
37 Ochrana životního prostředí 7 965

41, 43 Sociální věci 13 115
52, 55 Bezpečnost 60
6112 Místní zastupitelské orgány 2 710
6171 Činnost místní správy 18 919
81 Financování -10 600

VÝDVÝDVÝDVÝDVÝDAAAAAJE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM:JE CELKEM: 666667 17 17 17 17 15555511111

Podrobný rozpočet je vyvěšen na  úřední desce v budově Úřadu
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, Palackého nám. 11.
Rozpočet na rok 2006 bude projednán  na  XXIII. zasedání ZMČ
dne 15. 12. 2005.
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SOLÁRIUM VEDLE BILLSOLÁRIUM VEDLE BILLSOLÁRIUM VEDLE BILLSOLÁRIUM VEDLE BILLSOLÁRIUM VEDLE BILLY -SENIOR DOPRAY -SENIOR DOPRAY -SENIOR DOPRAY -SENIOR DOPRAY -SENIOR DOPRAVVVVVAAAAA
INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNETOOOOOVÝ OBCHOD AÖKVÝ OBCHOD AÖKVÝ OBCHOD AÖKVÝ OBCHOD AÖKVÝ OBCHOD AÖK

MOBIL: 603 42MOBIL: 603 42MOBIL: 603 42MOBIL: 603 42MOBIL: 603 424 404 404 404 404 4011111

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

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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ZAZAZAZAZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU JE NU JE NU JE NU JE NU JE NA VÝRA VÝRA VÝRA VÝRA VÝROBCÍCHOBCÍCHOBCÍCHOBCÍCHOBCÍCH
Zákonem č. 7/2005 Sb.o odpadech byly navrženy změny a doplněna nová ustanovení upřesňující nakládání s elektrickými a elektronickými
zařízeními. Podle této novely se smí držitelé elektroodpadu a elektrozařízení pocházejícího z domácností tohoto zbavit dnem 13. 8. 2005
pouze jeho předáním zpracovateli nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Dnem 13.8.2005 při nákupu nového
elektrozařízení zaplatí zákazník odděleně od ceny zboží finanční částku (pokud jsou náklady uváděny výrobcem odděleně), která slouží
k úhradě nákladů na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do 31. 8. 2005.

Vzhledem k tomu, že sběrná střediska odpadů nejsou místy zpětného odběru nebo odděleného sběru, ani zařízeními dle § 37l zákona
a povinnost zajištění zpětného odběru elektrozařízení pocházejícího z domácností je plně na výrobcích, zpoplatnilo město odložení
elektrozařízení na sběrných střediscích odpadů.

Povinnost zabezpečit zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností je plně na výrobcích. Nelze vydávat veřejné prostředky
města na činnosti, jejichž financování má ze zákona vykonávat jiný subjekt (výrobce).

Je na držitelích elektrozařízení, aby využili možností stanovených zákonem, tj. ustanovení § 37k odst. 4, které stanoví, povinnost posledního
prodejce zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě
prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. V rámci
nákupu nového elektrozařízení mají spotřebitelé po prodejci vyžadovat splnění jeho povinnosti tak, jak stanoví zákon, tj., sdělení adresy
místa zpětného odběru. Až v případě, pokud prodejce tuto informaci není schopen podat, musí elektrozařízení bezplatně odebrat.

Co se týče lednic, tak ty byly do 13. 8. 2005 bezplatně odváženy v rámci projektu recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího
chlazení na území Jihomoravského kraje realizovaného Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy dotovaného SFŽP. Realizace
projektu byla ukončena dnem 13. 8. 2005 z důvodu přechodu financování systému sběru chladících zařízení (elektrozařízení) na výrobce.

Snahou města je, aby občané měli možnost se zbavit elektrozařízení bez nároku na úplatu, a proto zahájilo jednání s právnickými osobami
zajišťujícími společné povinnosti výrobců za účelem využití SSO jako míst zpětného odběru elektrozařízení pocházejícího z domácností.
Pokud se občané hodlají zbavit elektrozařízení bezplatně bez vazby na nákup stejného elektrozařízení, doporučujeme, aby vyčkali do
doby zřízení míst zpětného odběru v rámci provozu sběrných středisek odpadů.

PPPPPaaaaavel Žárvel Žárvel Žárvel Žárvel Žára, tisa, tisa, tisa, tisa, tiskkkkkooooový mluvčí MMBvý mluvčí MMBvý mluvčí MMBvý mluvčí MMBvý mluvčí MMB

V ZIMĚ TV ZIMĚ TV ZIMĚ TV ZIMĚ TV ZIMĚ TO OBČAS KLO OBČAS KLO OBČAS KLO OBČAS KLO OBČAS KLOUŽE,OUŽE,OUŽE,OUŽE,OUŽE,
to víme všichni již od útlého dětství. V raném věku ovšem řada jedinců považuje tuto přírodní zákonitost za neobyčejně příznivou věc.
Někdy to však klouže více, než je zdrávo, a pak může vzniknout pěkná polízanice.
Něco podobného se bohužel událo na nově opravených mostech, vedoucích z ulice Novoměstské do Zamilovaného hájku. Povrch
těchto důležitých staveb byl při rekonstrukci pokryt izolační vrstvou, bránící prosakování vody, na ni pak dělníci nanesli hladký šedivý
nátěr. Nyní již stačilo, aby zapršelo či napadlo trošku sněhu, a chůze i jízda po mostech se staly zážitkem docela nebezpečným.
Vycházeje ze zmíněného poznatku, svolal zdejší stavební úřad přímo na místo samé šetření, jehož cílem bylo nalézt řešení nynější
nedobré situace. V úterý 29. listopadu se zde tedy setkali zástupci stavebního úřadu, městské části i Brněnských komunikací, akciové
společnosti, která oba mosty spravuje. Je nutno konstatovat, že v onom čase pokrývala mosty vrstva sněhu. Kluzkost jejich povrchu
bylo tedy možno spolehlivě ověřit.
Rokování všech zúčastněných vyústilo v závěr, že v okamžiku, kdy nastanou příznivé klimatické podmínky (musí být především
sucho), zajistí společnost Brněnské komunikace odstranění nynějšího hladkého nátěru z povrchu mostů (již zmíněná izolační vrstva
kluzká není) a poté provedou nový krycí nátěr, avšak v odlišné, matné podobě. Nejprve však bude nová barva vyzkoušena na malé
ploše, aby se přímo v praxi prověřilo, zda je vhodná k tomu, aby po ní mohli bez obav kráčet lidé a pohybovat se vozidla - a to nejen
za slunečného letního dne.
Nyní nezbývá než doufat, že počasí vbrzku umožní k popsaným činům přistoupit. Do té doby je třeba pamatovat na známé přísloví,
podle kterého opatrnosti není nikdy nazbyt.

LadislaLadislaLadislaLadislaLadislav Filipiv Filipiv Filipiv Filipiv Filipi
 s s s s startartartartarososososostatatatata

ADADADADADVENTNÍ ZAMYŠLENÍVENTNÍ ZAMYŠLENÍVENTNÍ ZAMYŠLENÍVENTNÍ ZAMYŠLENÍVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
„Vánoce jsou vždycky, kdy konáme něco dobrého…“ pamatuji si tuto větu z jednoho polského filmu.
Dobro! Kdyby všichni lide znali to slovo a žili podle něj, neslyšeli bychom ve zprávách o útocích, vraždách, o lidech umírajících hladem,
nikdo by nevěděl, co je to korupce anebo podvod. Kdyby všichni věděli, co je dobro.
Krásné adventní věnce,  které máme doma spolu se zvláštní atmosférou, nám připomínají, že se blíži čas Dobra - čas Vánoc. A vánoce to
znamená narození Pána Ježíše, který je pramenem dobra.
O štědrém večeru bude Ježíšek to asi nejčastěji vyslovované jméno ve všech rodinách.
Kromě krásných dárků od Ježíška Vám přeji, abyste se poznávali i setkávali s tímto Ježíškem a zvlášť dovedli vysvětlit dětem, kdo je On.
Budete mít možnost navštívit kostely, kde najdeme Betlémek, budete moci prožít vánoční mše sv. Proč vám to doporučuji? Abychom
mohli my všichni prožívat vánoce každý den. Radost, úsměv či vděčnost nejsou hodnotami jen pro dny sváteční a Ježíšek, příchod kterého
v adventu očekáváme, nám může pomoci chovat  se lépe a přes všechny překážky konat dobro. Jenom bychom si museli více troufnout
ho poznat. Vždyť, když to zkusíme, nic neztratíme - jenom tím můžeme získat.
Přejí vám krásné prožití adventní doby a vánoc a abychom nezapomněli na pramen těchto svátků. Ať dobro a radost jsou s Vámi se všemi
po každý příští den. A jestliže chceme, aby ve světě kolem nás bylo méně zla, my sami musíme být lepší.
Vánoce jsou vždycky, kdy děláme něco dobrého. Přeji Vám Vánoce po každý den.

VVVVVáš  Páš  Páš  Páš  Páš  P. Jacek Kruczk. Jacek Kruczk. Jacek Kruczk. Jacek Kruczk. Jacek Kruczkaaaaa
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ROK 2005 SE SROK 2005 SE SROK 2005 SE SROK 2005 SE SROK 2005 SE STTTTTAL PRAL PRAL PRAL PRAL PRO DRAKY BRNO DO DRAKY BRNO DO DRAKY BRNO DO DRAKY BRNO DO DRAKY BRNO DALŠÍ VYDALŠÍ VYDALŠÍ VYDALŠÍ VYDALŠÍ VYDAŘENOU SEZAŘENOU SEZAŘENOU SEZAŘENOU SEZAŘENOU SEZÓNOUÓNOUÓNOUÓNOUÓNOU
V tomto roce se Drakům v prvé řadě podařilo po jedenácté za sebou obhájit titul mistra ČR. Letošní finálová série nabídla velmi
dramatická utkání a Draci se o tento jedenáctý titul museli opravdu poprat. Jejich soupeřem byl velmi mladý a ambiciózní tým
z Ostravy, který favorita pořádně potrápil. Do baseballové historie vejde zejména poslední zápas této série, kdy se Drakům podařilo
otočit nepříznivý stav z 0:9 na konečných 20:12, a vyhrát tak v poměru 3:1 na zápasy.
Tato sezóna byla také velmi úspěšná z hlediska mládežnických týmů. Drakům se z celkového počtu pěti možných titulů podařilo
získat tři, a k tomu ještě přidat jedno druhé místo. Úspěšné byly kategorie T-ballu starších kadetů a juniorů. Mladší kadeti
v napínavém finále nakonec podlehli Krči Praha, a skončili tak druzí. Díky vítězství starších kadetů se Drakům podařilo zkompletovat
celou sbírku, a stát se tak jediným týmem historie, kterému se podařilo získat titul mistra ČR ve všech věkových kategoriích. Je to
zásluha všech obětavých lidí, kteří tomuto sportu věnovali spoustu
svého drahocenného času a velkého úsilí, a to nejen jako hráči,
ale i trenéři, či funkcionáři. Náš dík samozřejmě patří všem
sponzorům a partnerům klubu, také  městské části Brno-Řečkovice,
na jejímž území se nachází baseballový areál v Zamilovaném hájku.

Radek PrRadek PrRadek PrRadek PrRadek Procházkocházkocházkocházkocházkaaaaa

ORELSKÉ OSLAORELSKÉ OSLAORELSKÉ OSLAORELSKÉ OSLAORELSKÉ OSLAVYVYVYVYVY
V neděli 18. 9. 2005 slavila naše orelská jednota Brno - Řečkovice 80 let od svého vzniku. Její historii nám připomněla výstava, kterou
uspořádala sestra Ulrichová ve spolupráci s mnoha pamětníky. Oslavy jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil P. Jacek Kruczek náš nový
pan farář. Mše svatá byla obětována za živé a zemřelé členy naší orelské jednoty. Po jejím skončení jsme se sešli v boční kapli, kde byla
slavnostně zahájena již zmíněná výstava. Na mnoha fotografiích jsme mohli vidět nadšení pro orelskou činnost, ať už to bylo při sportu,
divadelním představení v dokonale vyrobených kulisách nebo při slavnostních příležitostech. Silně na nás také zapůsobilo svědectví
rodiny Františka Malíka,  člena orla, který v dobách nesvobody neváhal pro dobrou věc obětovat svobodu a život. Mnozí na vystavených
fotografiích poznávali sebe nebo své známé a blízké.
Oslavy pokračovaly odpoledne slavnostním  nástupem za zvuků orelského pochodu a vysvěcením obnoveného orelského hřiště, kterému
žehnal P. Jan Pacner. S krátkými příspěvky vystoupili hosté, starosta Orla br. Ladislav Šustr, náměstek pimátora města Brna Ing. Jan Holík,
členka Rady města Brna RNDr. Barbora Javorová, místopředseda Vlády ČR a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský, místostarosta Orla
br. Kostelka, předseda KDU - ČSL v Řečkovicích Prof. Ing. František Hrabě, CSc., a další členové orelské jednoty. Ve svých příspěvcích
vyslovili uspokojení se současným stavem a využitím našeho nově vybudovaného  hřiště.
Oslavy vyvrcholily sportovním odpolednem a hrami pro děti. Naši členové a příznivci připravili také bohaté občerstvení pro všechny.
K tomu všemu nám hrála skupina Kolowrat. Odpoledne jsme společně zakončili u táboráku a potom jsme mohli sledovat napínavé
fotbalové utkání mezi zástupci svobodných a ženatých členů naší jednoty.Těchto pár řádků nemůže popsat přátelskou atmosféru a radost
v očích dětí. Jsem moc rád, že se sešlo takové množství lidí, kteří zde prožili pěkné odpoledne.
Děkuji všem, kdo přišli, i těm, kdo pomáhali, aby se vše podařilo. Právě vám by mělo nově vybudované hřiště sloužit. Chtěli bychom vás
v budoucnu častěji informovat o naší činnosti, plánech a sportovních výsledcích. Přejeme všem, aby mohli prožívat, tak jako my, dobrý
pocit z naplnění významu následujících dvou slov.
Zdař Bůh

ssssstartartartartarosososososta jednota jednota jednota jednota jednotytytytyty
Josef BořJosef BořJosef BořJosef BořJosef Bořeckýeckýeckýeckýecký
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VEŘEJNÉ PRVEŘEJNÉ PRVEŘEJNÉ PRVEŘEJNÉ PRVEŘEJNÉ PROOOOOJEDNÁNÍ REGENERAJEDNÁNÍ REGENERAJEDNÁNÍ REGENERAJEDNÁNÍ REGENERAJEDNÁNÍ REGENERACE PCE PCE PCE PCE PANELANELANELANELANELOOOOOVÉHO SÍDLIŠTĚVÉHO SÍDLIŠTĚVÉHO SÍDLIŠTĚVÉHO SÍDLIŠTĚVÉHO SÍDLIŠTĚ
Již před časem jsme na stránkách zpravodaje informovali o snaze naší městské části získat v příštím roce dotace z programu na podporu
regenerace panelových sídlišť. Tato dotace není určena na regeneraci jednotlivých panelových domů, jak by se mohlo zdát, ale na
odstranění problémů panelového sídliště jako celku. Tím se rozumí především úpravy hřišť, zeleně, chodníků, pořízení nového mobiliáře,
rozšíření kapacity parkovišť apod.
Podmínkou žádosti o dotaci je zpracování tzv. projektu regenerace
panelového sídliště, který navrhované úpravy dělí do ročních etap.
O dotaci na každou etapu regenerace se žádá zvlášť. Pokud je žadatel
úspěšný, získá dotaci pokrývající nejvýše 70 % nákladů na danou
etapu a tato dotace nepřesahuje zpravidla výši 6 mil. Kč. Projekt
regenerace připravovala specializovaná firma, občané byli osloveni
anketou a 10. listopadu t.r. se konalo veřejné projednání konceptu
projektu. Veřejného projednání ve velké zasedací místnosti úřadu
městské části se zúčastnilo asi 40 občanů, diskutována byla celá
řada problémů, zejména však problematika dětských hřišť
a parkování.
Projekt regenerace panelového sídliště Řečkovice byl schválen
zastupitelstvem městské části i města Brna, v rozpočtu městské
části by pro rok 2006 měla být vyčleněna částka 2,6 mil. Kč,
z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR se žádá
5,3 mil. Kč. Pokud městská část obdrží dotaci, v etapě roku 2006
by se dokončila druhá část rekonstrukce dětského hřiště u domu
Horácké nám. 4 a 5, dále by se zrekonstruovala dětská hřiště
u domu Vlasty Pittnerové 1 a mezi bytovými domy Novoměstská 41 a 45. V prostoru neužívaného hřiště na Horáckém náměstí by
vyrostlo nové hřiště na basketball a volejbal. Počítá se rovněž s přebudováním stávajících podélných stání na ulici Měříčkově a rozšířením
parkoviště mezi domy Boskovická 7 - 11. Úprava podélného stání na ulici Žitné musela být z důvodů nevypořádání vlastnictví pozemků
a velkému množství technických sítí přesunuta až do druhé etapy regenerace. Za objekty trafostanice a kotelny Novoměstská 5a by vznikl
oplocený výběh pro psy.
Nestává se, že by v jednom roce získala tuto dotaci více jak jedna brněnská městská část, přejme si proto štěstí v konkurenci městských
částí Kohoutovice a Bohunice.

Oliver POliver POliver POliver POliver Pososososospíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, míspíšil, místttttososososostartartartartarososososostatatatata

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
Navštěvuje Vaše dítě Základní šZákladní šZákladní šZákladní šZákladní škkkkkolu na Horolu na Horolu na Horolu na Horolu na Horáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstí v Brtí v Brtí v Brtí v Brtí v Brně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkooooovicích?vicích?vicích?vicích?vicích? Hledáte vhodnou školu pro svého budoucího
prvňáčka? Má Váš páťák zájem o sport nebo jazyky? Pak máte pádný důvod udělat si 111115. pr5. pr5. pr5. pr5. prosinceosinceosinceosinceosince v dopoledních hodinách čas
a využít tradiční Den oDen oDen oDen oDen ottttteeeeevřvřvřvřvřených dvených dvených dvených dvených dveřeřeřeřeřííííí k návštěvě obou pracovišť naší školy na HorHorHorHorHoráckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměsáckém náměstí 1tí 1tí 1tí 1tí 133333 a na UUUUUprprprprprkkkkkooooovvvvve ulici 1ae ulici 1ae ulici 1ae ulici 1ae ulici 1a.
Můžete nahlédnout do jazykových, sportovních i běžných tříd. Seznámíme Vás i s mimoškolními aktivitami.
Nezapomeňte: 111115. pr5. pr5. pr5. pr5. prosince v době 8.00 - 1osince v době 8.00 - 1osince v době 8.00 - 1osince v době 8.00 - 1osince v době 8.00 - 12.00  na ZŠ Hor2.00  na ZŠ Hor2.00  na ZŠ Hor2.00  na ZŠ Hor2.00  na ZŠ Horácké náměsácké náměsácké náměsácké náměsácké náměstí v Brtí v Brtí v Brtí v Brtí v Brně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečkně - Řečko-vicícho-vicícho-vicícho-vicícho-vicích

ZŠ NOZŠ NOZŠ NOZŠ NOZŠ NOVVVVVOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSOMĚSTTTTTSKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 2SKÁ 211111
ZÁPISZÁPISZÁPISZÁPISZÁPIS

20. a 21. ledna 2006
(pátek od 14.00 do 17.00  a sobota od 8.00 do 11.00 hodin)

ZŠ Novoměstská 21 - školní družina
pořádá 20. 12. v 16 hodin
VVVVVÁNOČNÍ BESÍDKUÁNOČNÍ BESÍDKUÁNOČNÍ BESÍDKUÁNOČNÍ BESÍDKUÁNOČNÍ BESÍDKU

s výstavkou
výtěžek z prodeje dětské keramiky děti

pošlou do ZOO Brno

ANGLIČTINANGLIČTINANGLIČTINANGLIČTINANGLIČTINA PRA PRA PRA PRA PRO PRO PRO PRO PRO PRVŇÁČKYVŇÁČKYVŇÁČKYVŇÁČKYVŇÁČKY
ukázka z výuky 20. 12. v 15:30

v prostorách ŠD

ZŠ Novoměstská 21
v rámci nového vzdělávacího programu školy od 1. 9. 2006

nabízí
ANGLIČTINU OD 1ANGLIČTINU OD 1ANGLIČTINU OD 1ANGLIČTINU OD 1ANGLIČTINU OD 1. r. r. r. r. ročníkočníkočníkočníkočníkuuuuu

1. A - pokračování Aj v návaznosti na výuku v MŠ
1. B - s možností zahájení výuky angličtiny dle zájmu
Výuka v rámci rozvrhu s aprobovaným vyučujícím

Informace ve vaší MŠ nebo na
www.zsnovomestska.brno.indos.cz

tel. 541 321 508

ZŠ Brno, Horácké nám. 13

zápis
do 1. tříd

pro šk. rok 2006/2007
pro pracoviště Horácké nám. 13 i Uprkova 1a

proběhne 20. ledna 2006 
od 14.00 do 17.00

a 21. ledna 2006
od 9.00 do 11.00

na pracovišti Horácké nám. 13
- k zápisu je nutno přinést občanský průkaz a rodný list dítěte -
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GUSGUSGUSGUSGUSTTTTTAAAAAV NEZVV NEZVV NEZVV NEZVV NEZVAL...AL...AL...AL...AL...
OČI SPÍŠE SOČI SPÍŠE SOČI SPÍŠE SOČI SPÍŠE SOČI SPÍŠE SYMPYMPYMPYMPYMPAAAAATICKÉTICKÉTICKÉTICKÉTICKÉ
V těchto dnech se na pultech knihkupectví
objevila kniha mladé autorky Pavlíny
Vajčnerové Gustav Nezval ... oči spíše
sympatické, která zachycuje životní
a hlavně umělecké osudy řečkovického
rodáka Gustava Nezvala, dlouholetého herce
pražského Divadla na Vinohradech a filmové
hvězdy 30. a 40. let uplynulého století.
Gustav Nezval se narodil 18. listopadu 1907
v Řečkovicích a zemřel 17. září 1998 v Praze.
Milovníkům starších českých filmů se jistě
vybaví některé z jeho četných filmových rolí,
k nimž například patří Toník z Muzikantské
Lidušky, nadporučík Varga z Nočního
motýla, černý myslivec z Babičky, Leon
z Costy v Maskované milence či titulní role
Jana Cimbury ze stejnojmenného filmu.
V poutavém čtení, podloženém pečlivým
studiem v archivech a vzpomínkami
pamětníků, podává autorka svědectví
o životě umělce, jehož dětství i první
umělecké úspěchy jsou spojeny s rodnými
Řečkovicemi, na které celý život rád
vzpomínal.

LLLLLudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichoudmila Ulrichovvvvvááááá

PSI SILPSI SILPSI SILPSI SILPSI SILVESVESVESVESVESTRA NESLATRA NESLATRA NESLATRA NESLATRA NESLAVÍVÍVÍVÍVÍ
Skon starého a příchod nového roku
je poslední dobou slaven vydatnou
ohňostrůjnou palbou petard, raket a světlic.
Nedočkavci zkouší pyrotechnické lahůdky
už od vánočních svátků a tak se může stát,
že nic netušícího chodce mine petarda
vyhozená z okna paneláku, přestože se
zdaleka nejedná o silvestrovskou noc. Co je
pro člověka otupělého vzruchy civilizace
nepatrným leknutím, pro psy může být
těžkým šokem. Psíků se v pozdní večer na
ulicích venčí spousta, určitá opatrnost
a ohleduplnost při odpalování rachejtlí je
tedy jistě na místě.

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

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORYYYYY
MČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1. ČT. ČT. ČT. ČT. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORY NY NY NY NY NA ADRESE BRNO, TUMAŇOA ADRESE BRNO, TUMAŇOA ADRESE BRNO, TUMAŇOA ADRESE BRNO, TUMAŇOA ADRESE BRNO, TUMAŇOVVVVVA Č. 1A Č. 1A Č. 1A Č. 1A Č. 166666

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek
9. 1. Ing. Lumír Sochorec Jordánsko II. 16 hod.

23. 1. Jan Vlasák Kolem Egejského moře 16 hod.
6. 2. Ing. Lenka Bucherová Egypt 16 hod.

20. 2. Mgr. Bělocký Kašmír 16 hod.
6. 3. Milan Jána Mexiko - země opeřeného hada 16 hod.

20. 3. Doc. RNDr. Alena Žákovská Bojíte se klíšťat? 16 hod.

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORYYYYY
MČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1VICE A MOKRÁ HORA POŘÁDÁ V 1. ČT. ČT. ČT. ČT. ČTVRVRVRVRVRTLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006TLETÍ 2006

PŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRPŘEDNÁŠKY PRO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORO SENIORY NY NY NY NY NA ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A:A ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A:A ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A:A ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A:A ADRESE BRNO, KOŘENSKÉHO 23A:

DneDneDneDneDne PřPřPřPřPřednášeednášeednášeednášeednášejícíjícíjícíjícíjící NázNázNázNázNázeeeeev přv přv přv přv přednášednášednášednášednáškykykykyky ZačátZačátZačátZačátZačátekekekekek
6. 1. Mgr. Jaromír Procházka Maloasijské Turecko 16 hod.

13. 1. Mgr. Libuše Bělousová Jak si udržet zdraví
při chřipkové epidemii 16 hod.

20. 1. RNDr. Jan Franců Národní park Ameriky I. 16 hod.
27. 1. Hana Druckmüllerová Albánie I. - hory 16 hod.
3. 2. Mgr. Rudolf Gryc Španělsko 16 hod.

10. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
17. 2. Ing. Zuzana Druckmüllerová Hory Patagonie I. 16 hod.
24. 2. Hana Druckmüllerová Albánie II. - Nejen hory 16 hod.
3. 3. Jan VlasákTěžký svéráz Indie 16 hod.

10. 3. RNDr. Jan Franců Národní park Ameriky II. 16 hod.
17. 3. Ing. Arnošt Máder Sicílie - antické památky 16 hod.
24. 3. Ing. Zuzana Druckmüllerová Hory Patagonie II. 16 hod.
31. 3. RNDr. Alena Žákovská Brazílie 16 hod.

VÁŽENÍ SENIOŘI,VÁŽENÍ SENIOŘI,VÁŽENÍ SENIOŘI,VÁŽENÍ SENIOŘI,VÁŽENÍ SENIOŘI,
srdečně Vás zveme na následující akce v měsíci prosinci 2005 do domova Naděje,

Hapalova 20.

Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 13. 13. 13. 13. 13. 12. v 9.30 hod. př2. v 9.30 hod. př2. v 9.30 hod. př2. v 9.30 hod. př2. v 9.30 hod. přednášednášednášednášednáškkkkka o canisa o canisa o canisa o canisa o canisttttterererererapii - p. Tapii - p. Tapii - p. Tapii - p. Tapii - p. Tesařesařesařesařesař.....
Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 177777. 1. 1. 1. 1. 12. v2. v2. v2. v2. ve 1e 1e 1e 1e 13.30 hod. - Ek3.30 hod. - Ek3.30 hod. - Ek3.30 hod. - Ek3.30 hod. - Ekumenická bohoslužbaumenická bohoslužbaumenická bohoslužbaumenická bohoslužbaumenická bohoslužba
Dne 1Dne 1Dne 1Dne 1Dne 177777. 1. 1. 1. 1. 12. v 12. v 12. v 12. v 12. v 15.00 hod. - hr5.00 hod. - hr5.00 hod. - hr5.00 hod. - hr5.00 hod. - hraje Cimbáloaje Cimbáloaje Cimbáloaje Cimbáloaje Cimbálovvvvvá muziká muziká muziká muziká muzika Lita Lita Lita Lita Litaaaaavvvvvaaaaa

Srdečně zvou zaměstnanci Naděje, Hapalova 20, Brno-Řečkovice

POHÁDKPOHÁDKPOHÁDKPOHÁDKPOHÁDKOOOOOVÝ LESVÝ LESVÝ LESVÝ LESVÝ LES
Klub Za školou má v novém školním roce za sebou opakování oblíbených
programů Deskové hry a Čajovna, koncem září jsme pak pořádali pro menší
děti akci PPPPPohádkohádkohádkohádkohádkooooový lesvý lesvý lesvý lesvý les, s podtitulem „O k „O k „O k „O k „O kouzouzouzouzouzelný závelný závelný závelný závelný závoooooj bílé paní“.j bílé paní“.j bílé paní“.j bílé paní“.j bílé paní“.
Na pomoc Bílé paní se přihlásilo 40 chrabrých rytířů... V menších družinách
vyrazili na cestu, závoj byl rozdělen na tři částia hlídaly jej tři zlé postavy - Čert,
Drak a Netvor. Nejprve bylo tedy nutno proti nim získat účinné zbraně. Rytíři
museli postupně navštívit Černokněžníka, začarovanou Princeznu, kterou
vysvobodili pomocí kouzelné hůlky, u Potulného rytíře získali meč proti
Drakovi. Potkali Meluzínu, Vodníka, Honzu a Obra. Na cestě jim pomáhali
ještě Babka, Mnich a Smrtka, ale potkali i zlé postavy, které jim škodily a braly
životy - Hejkal, Loupežníci. Rytíři se po lese něco naběhali, museli vynaložit
veškeré své úsilí a některým moc nepřálo štěstí. Nakonec však všichni úspěšně
získali všechny tři části závoje, a ty co nejrychleji dopravili k Bílé paní. Tam
pak na ně samozřejmě čekala odměna, takže jak už to v pohádce bývá -
všechno dobře dopadlo!

HankHankHankHankHanka Pra Pra Pra Pra Procházkocházkocházkocházkocházkooooovvvvvááááá

MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. P. P. P. P. Peeeeetr Zlámaltr Zlámaltr Zlámaltr Zlámaltr Zlámal
Centrum gynekologické péče

Gromešova 36, Brno - Řečkovice
Dovolená: 21. - 30. 12. 2005

PřPřPřPřPřeeeeejeme  vjeme  vjeme  vjeme  vjeme  veselé  Veselé  Veselé  Veselé  Veselé  Vánoceánoceánoceánoceánoce
a šťa šťa šťa šťa šťasasasasastný notný notný notný notný nový rvý rvý rvý rvý rok 2006.ok 2006.ok 2006.ok 2006.ok 2006.
TTTTTrrrrrvvvvvá moá moá moá moá možnosžnosžnosžnosžnost rt rt rt rt regisegisegisegisegistrtrtrtrtrace.ace.ace.ace.ace.
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JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

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.

MED přímo od včelaře! Cena od 95,- Kč/kg. Medovina, mateří
kašička, propolis. Po až pá 15-18 hod. nebo dle tel. domluvy. Kr.
Pole, Svat.Čecha 36. Tel: 549250323. Tram.č.1 zastávka „Husitská“.

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

AKCE! KADEŘNICTVÍ  Lenka - pánské, dámské, v Kr. Poli, ul.
Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6,7, zast. autobusu č.
42, 41) ceny: střih + fouk. 200,- Kč, trvalá, melír, barvení 400,- Kč
vše včetně mytí, střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108,
mobil: 603 809 705. Na objednávku.

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

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.

POVEDU Vaše účetnictví vč. mezd a daň. přiznání. Tel. 603903029.

KOUPÍM KANCELÁŘSKÉ PROSTORY kancelářské prostory nebo
i část domu cca 50 m2  v Řečkovicích. Tel. 775 751 111.

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

PRONAJMU zcela zrenovovaný byt 1+1 v nájemním domě
Řečkovice. Bližší informace - email: janajankovych@atlas.cz.

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

ÚPRAVA PSÍCH KOŽÍŠKŮ - Tereza Fialová, veterinární ordinace
MVDr. Gryma, Tumaňanova 9, Brno-Mokrá Hora. Možnost stříhání
také u Vás doma. Tel.: 776 106 553, telefonické objednávky od
15.30 do 21.00 h.

PRODÁME barevný televizor 3VC za 1.400,- Kč, novou sedačku
rozkládací s úložným prostorem za 4.990,- Kč nyní za 3.900,- Kč -
není na ni místo. Tel.: 549 27 52 24.

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE na Novoměstské ulici. Tel: 541
22 87 27, mobil: 605 744 224.

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

V LISTOPADU 2005 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší
přeje redakce.

Vilemína  BLAHUTOVÁ 97 let
Božena  POHLOVÁ 95 let
Emilie  HUTAŘOVÁ 93 let
Bohumil  VOTAVA 93 let
Justina  AMBROSIJČUKOVÁ 93 let
Dalibora  ŠABATOVÁ 90 let
Vilém  TICHÝ 90 let
Miloš  ŠLESINGER 85 let
Františka  PETERKOVÁ 85 let
Jarmila  VODÁČKOVÁ 80 let
Ludmila  KUDRNÁČKOVÁ 80 let
Ludmila  KECLÍKOVÁ 80 let
Štěpánka  HRAZDIROVÁ 80 let
Jiřina  SAKALOVÁ 80 let
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VÁNOCE S LAVÁNOCE S LAVÁNOCE S LAVÁNOCE S LAVÁNOCE S LACHEMOUCHEMOUCHEMOUCHEMOUCHEMOU
Díky velmi dobré spolupráci městské části s nejvýznamnějším
místním podnikem PLIVA - Lachema, a.s., jsou letošní řečkovické
vánoce hezčí. Ze štědrého finančního daru Lachemy bylo pořízeno
vánoční osvětlení na dva stromy v parku Palackého náměstí,
zakoupeny nadílkové balíčky pro tradiční mikulášskou besídku
v Sokolovně a pro děti z mateřských škol připraveno milé překvapení.

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

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
NABÍZÍ, INFNABÍZÍ, INFNABÍZÍ, INFNABÍZÍ, INFNABÍZÍ, INFORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:ORMUJE:

VVVVVolná mísolná mísolná mísolná mísolná místtttta v kra v kra v kra v kra v kroužcích:oužcích:oužcích:oužcích:oužcích:

SóloSóloSóloSóloSólový zpěvvý zpěvvý zpěvvý zpěvvý zpěv (čtvrtek)
600,- Kč/pololetí (koná se v bývalých kasárnách)

AAAAAerererererobik probik probik probik probik pro děti  6-1o děti  6-1o děti  6-1o děti  6-1o děti  6-10 le0 le0 le0 le0 lettttt v pondělí v 16-17 hodin
PřPřPřPřPřípríprípríprípraaaaavkvkvkvkvka na modera na modera na modera na modera na moderní gymnasní gymnasní gymnasní gymnasní gymnastiktiktiktiktikuuuuu pro dívky 6-7 let
úterý 17-18 hodin (kroužky se konají v Ivanovicích)

Dopolední kDopolední kDopolední kDopolední kDopolední kalanealanealanealanealanetiktiktiktiktikaaaaa v pátek v 11-12 hodin
ModelářsModelářsModelářsModelářsModelářský krký krký krký krký kroužoužoužoužoužekekekekek (začátečníci i pokročilí) pondělí 16.00-17.30
Cena 600,- Kč/pololetí (pracoviště na ZŠ Horácké náměstí)

InforInforInforInforInformace a přmace a přmace a přmace a přmace a přihlášihlášihlášihlášihláškykykykyky:::::
u pí Flekové (723 262 216) nebo Psotové (732 325 457)

AKAKAKAKAKCE:CE:CE:CE:CE:
Další dílnička klubu „A JE TO“ v sobotu 14. ledna
v době od 9 do 12 hodin.

Tentokrát si vyrobíme ruční papír a z papíru budeme tvořit
krabičky, závěsné mobily, atd.

Dílnička se koná na pobočce DDM na ZŠ Horácké náměstí.
Přihlášky u pí Psotové (732 325 457)



88888ŘŘŘŘŘEEEEEČČČČČ

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 2. 1. 2006. Zdarma.
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DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

KLKLKLKLKLUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKUB ZA ŠKOLOLOLOLOLOUOUOUOUOU...............
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12
zve i v roce 2006 děti a rodiče na svoje akce!
Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

AKAKAKAKAKTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NTUÁLNÍ NABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:ABÍDKA:

SSSSSTTTTTOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOLNÍ DESKOOOOOVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRVÉ HRYYYYY

18-20 hodin, středa 11. ledna, pondělí 30. ledna a středa 15. března

PLETENÍ PŘÍVĚSKŮ A NÁRAMKŮPLETENÍ PŘÍVĚSKŮ A NÁRAMKŮPLETENÍ PŘÍVĚSKŮ A NÁRAMKŮPLETENÍ PŘÍVĚSKŮ A NÁRAMKŮPLETENÍ PŘÍVĚSKŮ A NÁRAMKŮ

středa 22. února, 17-19 hodin.

VELIKVELIKVELIKVELIKVELIKONOČNÍ RONOČNÍ RONOČNÍ RONOČNÍ RONOČNÍ RUKUKUKUKUKODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKYODĚLKY

úterý 11. dubna 17-19 hodin.

Další informace najdete na plakátech, na nástěnce u Knihovny,
nebo na adrese: http://www.severka.cz/klub

Klub Za školou pracuje za podpory MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
a dotace Statutárního města Brna. Děkujeme !!!
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