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VAVŘINECKÉ HODY 2003
V městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se budou ve dnech 8. až 10. srpna 2003
konat tradiční Vavřinecké hody pod taktovkou stárek a stárků „Řečkovické 13“.
Program Vavřineckých hodů:
PÁTEK 8. 8.
15.30
SOBOTA 9. 8.
10.00
15.00

16.15
21.30
23.00
01.30
04.00
NEDĚLE 10. 8.
10.00
11.00
15.00
16.00
18.00
20.45
21.00–22.30
24.00

Hodové zvaní
STAVĚNÍ MÁJE
Slavnostní průvod stárků ulicí Vážného
do hodového areálu
Předání hodových práv stárkům
Hodová zábava se Zdounečankou
Taneční vystoupení stárků
Vylosování tomboly
Odchod stárků
Zakončení zábavy
Uzavření areálu
Slavnostní mše v hodovém areálu
Vystoupení řečkovického souboru Schola
Nedělní hodová zábava - hraje Zdounečanka
Vystoupení souboru Fleret s Jarmilou Šulákovou
Tancují a zpívají stárci
Vrácení hodových práv - odchod stárků
Hodové loučení se Zdounečankou
Uzavření areálu

V sobotu 9. 8. a v neděli 10. 8. od 15 do 20 hodin proběhne již druhá hodová degustace vín z Moravské banky vín, poprvé ve sklepení pivovarského areálu za doprovodu cimbálové muziky. Při degustaci bude možné
prohlédnout dostupné sklepní prostory celého areálu.

VÝZVA HODOVÉHO VÝBORU
Stárci a organizátoři Vás všechny srdečně zvou k hodovému veselí. Zároveň Vás všechny prosíme o pomoc
při organizaci průběhu hodů a o přispění do hodové tomboly. Dary do tomboly je možné v průběhu týdne
od 6. do 10. 8. předat na sekretariátě ÚMČ v 1. poschodí nebo přímo při zahájení hodů v areálu.
Děkujeme a těšíme se na setkání v hodovém areálu.
Hodový výbor Vavřineckých hodů 2003

INFORMACE ÚMČ
ZPRÁVA Z 10. A 11. SCHŮZE RMČ
A Z VI. ZASEDÁNÍ ZMČ
10. schůze RMČ se konala 11. 6. Rada:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden–květen 2003,
– souhlasila s tím, že MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude vykonávat
přenesený výkon státní správy pro MČ Brno-Ivanovice,
– projednala bytové záležitosti – směny a přidělení bytů,
– projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy pozemků,
– požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna o změnu dopravního značení na vjezdech do „Zamilovaného hájku“ z ulice Novoměstské pod prodejnou Delvita a přes most nad Hradeckou radiálou – jedná se o nahrazení stávajících značek B1 Zákaz vjezdu všech vozidel
s dodatkovými tabulkami MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY dopravními
značkami B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovými tabulkami umožňujícími vjezd na základě povolení Odboru dopravy Magistrátu města Brna,
– schválila smlouvu na opravy místních komunikací s firmou Přemysl
Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o., Bzenecká 18a, Brno (jedná se zejména o opravy schodišť v oblasti ulic Kárníkova, Bratří Křičků),
– schválila rozšíření termínů sňatků o 6. 9. 2003,
– projednala zápisy předložené komisemi.
VI. zasedání ZMČ se konalo 26. 6. Zastupitelstvo:
– schválilo potřebná rozpočtová opatření,
– schválilo upravený postup při přidělování bytů v případě, kdy žadatel chce uhradit dluh po předchozím nájemci,
– schválilo záměr prodeje objektu Banskobystrická 63 a souvisejících
pozemků zájemci, jenž byl vybrán na základě předložených nabídek,
– projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
– projednalo zprávy ze zasedání výborů.
11. schůze RMČ se konala 2. 7. Rada:
– poděkovala pí Mgr. M. Školoudíkové za obětavou práci, kterou vykonala za dobu svého působení ve funkci ředitelky ZŠ Horácké nám. 13,
a udělila jí bronzovou čestnou medaili městské části,
– schválila jako dodavatele, který provede montáž přístřešků nad zadní vchody do bloku bytových domů Novoměstská 23–41, firmu IRI,
s. r. o., Kytnerova 30, Brno,
– zrušila výběrové řízení na výběr dodavatele, který měl provést opravu balkonů u bytového domu Vl. Pittnerové 1,
– projednala bytové záležitosti - přidělení bytů,
– schválila jako dodavatele, který provede dokončení technické infrastruktury v rámci tzv. I. etapy výstavy Duhových polí (jedná se zejména o dokončení komunikací), firmu REKO, a. s., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno,
– schválila jako dodavatele, který provede rekonstrukci střechy bývalé
sýpky v areálu tzv. bývalého pivovaru u radnice, firmu OK PYRUS, s. r.
o., Veveří 31, Brno,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu vstupu do budovy
MŠ Tumaňanova 59 a odvodnění okolních ploch, firmu STAVREO, s.
r. o., Měřičkova 87, Brno,
– schválila jako dodavatele, který provede opravu stanice na výrobu
teplé vody v objektu ZŠ Novoměstská 21, firmu REKOSTAV - ZTI, s. r. o.,
Ukrajinská 2, Brno,
– projednala majetkové záležitosti – prodeje a pronájmy nemovitostí,
– požádala o přeložení zastávky školního autobusu č. 41, která se nyní
nachází při trafostanici JME (naproti nádraží ČD), do prostoru před
objekt Gromešova 2–4 (jedná se o přemístění na dobu opravy mostu
přes Hradeckou radiálu),
– jmenovala předsedou výboru pro Vavřinecké hody 2003 prof. MUDr.
J. Vaňka,
– projednala zápisy předložené komisemi.
L. F.

KANALIZACE V ULICI POD ZAHRADAMI
NA MOKRÉ HOŘE
Obyvatelé ulice Pod Zahradami na Mokré Hoře se dočkají napojení
na splaškovou kanalizaci. Chybějící větev splaškové kanalizace od ulice
Boženy Antonínové po napojení na kanalizační řád ulice Jandáskovy
bude realizována stavební firmou Inženýrské stavby, spol. s r. o., od počátku srpna do 30. 10. tohoto roku. Při stavbě bude nutné se vypořádat
s nepříznivými výškovými podmínkami, danými konfigurací terénu, stávajícími inženýrskými sítěmi, korytem Rakoveckého potoka a hloubkou
kanalizace na Jandáskové. K hlavnímu řádu bude provedeno celkem
11 odboček, celá investice si vyžádá více než 1,5 mil. Kč z rozpočtu městské části.
Jak už to bývá, stavební práce zkomplikují život obyvatelům Mokré
Hory i výletníkům, kteří trasu kolem tenisových kurtů hojně využívají.
Po ukončení prací na kanalizaci bude provedena pouze provizorní cesta, nová komunikace ze zámkové dlažby by měla být zhotovena až příští
rok. Čeká nás tedy období zvýšeného nepohodlí, na jehož konci se můžeme těšit na nově upravenou ulici Pod Zahradami.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

VŠICHNI SE PTAJÍ, COPAK TO STAVÍ –
ULICE TEREZY NOVÁKOVÉ A ŽILKOVA
Se značnými obtížemi se v posledních měsících potýkají obyvatelé
ulice Terezy Novákové a Žilkovy. Na ulici Terezy Novákové je v úseku od
křižovatky Vážného po objekt Terezy Novákové or. č. 113 do 31. 10. 2003
úplná uzavírka. Zde se jedná o závěrečnou etapu rozsáhlé rekonstrukce
inženýrských sítí, kdy je budována nová komunikace. Investorem je
Město Brno, úplná uzavírka si vyžádala odklon MHD, docházkové vzdálenosti v lokalitě Terezy Novákové a Žilkovy s přilehlými ulicemi se zvětšily, což je samozřejmě velmi nepřijemné především pro starší spoluobčany. Zajíždění autobusů však nebylo možné zajistit, neboť není místo,
kde by se autobusy mohly bez problémů otáčet.
Do 31. 7. 2003 probíhá rekonstrukce NTL plynovodu na ulici Žilkova, následovat by měla ještě v tomto roce úprava křižovatky naproti restauraci Na Špici a provedení autobusové zastávky.
Při realizaci těchto staveb je Odborem dopravy Magistrátu města
Brna vždy nařízeno zajištění bezpečného přechodu chodců a přístupu
do přilehlých nemovitostí. Tato nařízení nebývají vždy stavebními společnostmi dodržována, situace je našim úřadem průběžně kontrolována, ale často se mění ze dne na den.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

DALŠÍ INFORMACE
BRONZOVÁ MEDAILE JAKO PODĚKOVÁNÍ
Školní rok 2002/03 znamenal konec vazby na školu nejen pro žáky
posledních ročníků, ale rovněž pro některé pedagogy. Se svou základní
školou na Horáckém náměstí se takto letos rozloučila její dlouhodobá
učitelka a ředitelka Mgr. Marie Školoudíková.
Na ZŠ na Horáckém nám. pracovala od roku 1973 dlouhých 17 let
jako učitelka přírodopisu a pěstitelských prací. Mezi její oblíbené subspecializace patřila geologie a mineralogie, jimž se věnovala i nad rámec obvyklé školní náplně.
V roce 1990 se stala ředitelkou této školy a byla jí až do posledního
června letošního roku. Její zásluhou získala škola nejen dobré jméno navenek, ale podstatné změny proběhly i „intra muros“. Došlo k celkovému
zlepšení klimatu mezi pedagogy navzájem i mezi žáky a jejich učiteli.
Byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, škola byla dovybavena potřebnými prostředky, ve spolupráci s TAK Hellas byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou těl. výchovy se zaměřením na zápas.
Svými myšlenkami motivovala ředitelka Školoudíková žáky k účasti

v různých soutěžích, svým spolupracovníkům – pedagogům vytvořila
klidné a podnětné pracovní prostředí.
Na zasloužený odpočinek odchází však paní ředitelka nerada, nebylo v jejich silách a časových možnostech dokončit započatou rekonstrukci školní jídelny a kuchyně.
Za obětavou dlouhodobou práci ve funkci ředitelky školy i za příkladnou spolupráci s místní samosprávou a orgány státní správy byla
paní ředitelce Mgr. Marii Školoudíkové udělena rozhodnutím RMČ Bronzová medaile MČ za zásluhy.
I. K.

Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel. Cena činí 32,50 Kč
za jednu porci.
Informace v dopoledních hodinách u vedoucí ŠJ pí Vlasty Drápalové osobně nebo na tel. č. 541 225 349.
Přihlášky se přijímají od 25. 8. 2003.
Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM

Dojmy dětí z družinového tábora ZŠ Novoměstská 21. Otištěno
se souhlasem (i chybami) J. Šnauberta (1. A), M. Chalupníkové,
E. Kocichové (3. A) a A. Bulantové (2. A).

Chtěla bych touto cestou poděkovat paním učitelkám v mateřských
školách a všem pedagogům základních škol a gymnázia za jejich práci
v uplynulém školním roce a za trpělivost při výchově a vzdělávání našich dětí.
Přeji jim, aby o prázdninách načerpali hodně sil a energie a osvěženi mohli opět s plným nasazením učit a vést naše ratolesti, které jim
s důvěrou svěřujeme.
MUDr. Eva Fajkusová, komise školství a mládeže

VÝTVARNÉ AKTIVITY MŠ ŠKRÉTOVA 2
VE ŠKOLNÍM ROCE 2002/2003
Naše mateřská škola se v tomto školním roce zúčastnila několika
akcí – zejména výtvarných soutěží, které byly pro nás úspěšné a děti
motivovaly k dalším aktivitám.
Na podzim jsme se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže „NAMALUJ MÍR“ vyhlášené UNESCEM, kde nám bylo uděleno druhé „ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ“ za dětské práce.
Podíleli jsme se na „Výstavě dětské tvorby“ v rámci „Tradičních vánoc mezi městy“ v prostorách Křížové chodby brněnské Nové radnice,
kde naše děti ukázaly návštěvníkům netradiční výtvarné techniky, zejména koláže, keramické andílky, přáníčka a ti nejmenší caparti papírové čerty a sněhuláky.
Rovněž tak byly kladně oceněny výtvarné práce dětí při příležitosti
25. výročí naší MŠ, kde rodiče obdivovali zručnost a nápaditost těchto
dětských prací.
Výtvarných soutěží jsme se zúčastnili i v rámci „MOSTU MEZI MĚSTY“ v Krakově a Vídni.
Nevěnujeme se jen výtvarným činnostem. V naší MŠ dbáme o všestranný rozvoj osobnosti, respektujeme individualitu dětí a jejich přání. Rovněž spolupracujeme i s ostatními subjekty. Pořádali jsme kulturní vystoupení pro seniory, kde se pásmo písniček a básniček moc líbilo.
Nezapomínáme na kulturní tradice a zvyky okolí Brna (Moravy),
estetické cítění a manuelní zručnost dětí.
Pospíšilová Eva, učitelka MŠ Škrétova 2, Brno

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVOMĚSTSKÁ 21
Nabízí poslední místa ve výběrových třídách
• Jazyková – 3. ročník začíná výuka Aj
• Jazyková – 6. ročník znalost Aj a začíná výuka Frj
• Sportovní přípravka – součást tříd od 1. do 5.
ročníku.
Příprava žáků pro florbalový oddíl BULDOGS
BRNO a pro oddíl kopané SK Řečkovice. Činnost
probíhá celoročně a v úzké návaznosti na vyučování (tréninky jsou hned po výuce).
Informace v kanceláři školy – tel.: 541 321 508 od 20. 8. 2003

OBĚDY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní jídelna při ZŠ na Novoměstské ulici nabízí od 1. 9. 2003 odběr obědů formou „přes ulici“ pro starobní i invalidní důchodce, zaměstnance školství, zdravotnictví a státní správy a občany na rodičovské
dovolené.

„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“

Ahoj děti a lidi,
I když já do družiny nechodím, i tak jsem o velkých prázdninách
jela na družinový tábor. A já a ještě několik „novinářů“ z tábora vám o
tom povyprávím.
Jeli jsme v sobotu po vysvědčení do Hodonína u Kunštátu. Na místa, kde jste mohli dříve potkat bludičky, světlušky a hejkala.
Hned po obědě jsme se dozvěděli od našich vedoucích (paní učitelka P. Dubanská, H. Halvová, E. Voženílková), že budeme hrát táborovou
hru „Ať žijí duchové“. A že bydlíme tam, kde dříve žil rytíř se svojí dcerou a ti se tady zjevují a hlídají poklad. Ráno jsme od něho měli vzkaz,
vysel ze stropu na popáleným starým papíře a psal nám, že odsud máme
zmizet. Holky říkaly, že jsme ho tím řevem asi vzbudili.
Teď budu psát stručně, abi mé vyprávění nebylo dlouhé. První etapu vyhrálo družstvo Libuše, mé družstvo bylo poslední, ale nám to tak
nevadilo, dostali jsme červený tryko a první bílý strašidýlko na výhru.
Neděle – jsme v lese, hrajeme etapy a hry, ale kolik jich bylo, to si
nepamatuju. Vím jen, že jsme byli poslední – zase! Ale my to nevzdáváme.
Pondělí – jsme v Olešnici na výletě v muzeu strašidel. Byli tam Rarášek, hejkal a další potvory. Já jsem se nebála, ale bylo to hrozný. Výlet
byl prima.
Úterý – hrajem další etapu, ale i hru „Deset“. Já jsem vždy parádně
schovaná. Je to super!
Středa – hráli jsme další etapu, konečně jsme vyhráli! Hurá! V noci
nás budily na noční hru. Hra se jmenovala „Po stopách Leontýnky“. Šli
jsme po bílých stopách, až jsme došli do lesa za Leontýnkou, která nám
dal papír. Nakonec jsem to zvládla, uf.
Čtvrtek – vyráběli jsme meče, klobouky a erby z hlíny, které jsme
pak vypalovali. Klobouky nám moc slušely. Kluci jsou hrozní, hned s meči
bojovali a někteří je hned zničili.
Pátek – poslední etapa. Vyhráli bílí, my červení jsme byli druzí a
žlutí byli třetí. Bílí šílí, nejvíc Lenka Peigrová. A ještě jsme hledali poklad. Našli jsme hliněný medaile a spoustu sladkostí, asi od Leontýnky.
Večer byl slavnostní oheň. Přišla za námi i Leontýnka a pasovala nás
zlatým mečem na do šlechtického rodu na rytíře, že jsme ve všech hrách
bojovali statečně a fér. Jen u někoho se trochu rozmýšlela. Pak jsme zpívali, připadlo mně, že jsme tam byli malou chvilku.
Sobota – jsme odjeli. Samozřejmě jsme sbalili.
A to je konec přátelé.
Ahoj Ruprechte a Leontýnko a děkujeme, že jsme s tebou mohli být
a za poklad.

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství Základní školy Novoměstská 21 děkuje těm rodičům
a přátelům školy, kteří s námi dlouhodobě spolupracují v nejrůznějších
oblastech života školy, a tím pomáhají vytvářet podmínky pro nadstandardní činnost našich žáků.
Za finančních dary děkuji p. Jaroslavu Palečkovi, za materiální pomoc děkuji paní Marii Hynkové, p. Karlu Chalupníkovi, p. Zdeňku Sokolovi, rodině Štěpánkových a zasilatelské firmě p. Vlastimila Dvořáka.
V oblasti zájmových činností si poděkování zaslouží paní Marie Kučerová, p. Miroslav Mikšl, paní Jaroslava Matulová, paní Bohumila
Omarová, p. Zdeněk Bernášek a kapelník Junior bandu p. Karel Matýšek.

Veliký obdiv vyslovuji paní Marii Řídké za dlouholetou aktivní práci a organizaci všech akcí pořádaných pro naše žáky „Spolkem rodičů“.
Těším se na dobrou spolupráci i v následujících letech.
Mgr. Eva Baráková, ředitelka školy

PŘEHLED NAPLNĚNOSTI TŘÍD ZŠ
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZŠ HORÁCKÉ NÁM. 13
pracoviště Horácké nám.
I. stupeň: 150 žáků 7 tříd
průměrně 21,42 žáků na třídu
II. stupeň: 410 žáků 16 tříd
průměrně 25,62 žáků na třídu
Do budoucí první třídy nastoupí 44 žáků, otevírat budeme 2 třídy.
pracoviště Úprkova 1a
I. stupeň: 283 žáků 12 tříd
průměrně 23,58 žáků na třídu
Do budoucí první třídy nastoupí 44 žáků, otevírat budeme 2 třídy.
Celkem má škola 35 tříd a 843 žáků.
ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21
I. stupeň: 178 žáků
II. stupeň: 158 žáků

9 tříd
8 tříd

průměrně 19,78 žáků na třídu
průměrně 19,75 žáků na třídu

Do budoucí první třídy nastoupí 41 žáků, otevírat budeme 2 třídy.

ŽÁCI ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ
V ANGLII – WALESU
V červnu uspořádala naše škola poznávací zájezd do Velké Británie. Naším cílem bylo poznání anglické historie, kultury a zdokonalení
v anglickém jazyce.
K tomu nám pomáhali angličtí učitelé a průvodci, se kterými jsme
měli možnost konverzovat. Velkým zážitkem se pro nás stala návštěva
Londýna. Navštívili jsme mnoho známých památek. Nejvíce nás zaujal
výlet lodí po řece Temži, ze které jsme mohli spatřit největší krásy Londýna, včetně Tower Bridge.
Všichni jsme si odvezli mnoho nezapomenutelných zážitků a dojmů a budeme na tento zájezd dlouho vzpomínat.
Iva Šálovská, Michal Čajda, Vojtěch Pulec,
Ondřej Pavlíček a Ondřej Pavelek

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA
Po půlroční přípravě předvedl divadelní soubor školy Horácké nám.
v atriu na ul. Úprkova 1a hru se zpěvy „Prodaná nevěsta“.
Text upravil podle Sabinova libreta náš p. uč. Tvrz, který byl také
režisérem představení. K úspěchu hry přispěli i bývalí žáci školy, pan
školník, živá hudba pod vedením p. uč. Vaňka a další dobrovolníci z řad
dospělých, kteří se na představení podíleli.
O tom, že se diváci dobře bavili svědčí jejich dobrá nálada a slova
chvály na adresu všech účinkujících.
Dobromila Papírníková

KLUBY DŮCHODCŮ
Posledními červnovými přednáškami ukončily svoji činnost prvního pololetí r. 2003 Kluby důchodců při ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora.
Naši senioři se scházeli pravidelně na připravených přednáškách,
při nichž si obohacovali svoje dosavadní znalosti a vědomosti o nové
poznatky, především z oblasti zeměpisné – cestopisné. Nechyběly také
přednášky zdravotnické, přednášky o architektuře a o kosmonautice.
Při příležitosti přednášek a uskutečněných zájezdů si v klubech vytvářeli navzájem příjemnou atmosféru, sdělovali si své problémy, radosti i starosti běžného života a co hlavně, dokázali si, že ani pokročilý věk
není překážkou k udržování tělesné i duševní svěžesti.
Ve své aktivní činnosti budou pokračovat i po prázdninách jak účastí
na přednáškách, tak i na zájezdech.
První přednášku budou mít senioři v pátek 5. září v 17 hodin
v Klubu na Kořenského ulici 23a, další v pondělí 8. září rovněž
v 17 hodin v Klubu na Tumaňanově ul. 16.
J. Č.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DŮCHODCE
NA OSLAVU „BABÍHO LÉTA“
– ANEB LÉTO SICE KONČÍ, ALE MY SE STÁLE BAVÍME.
Zveme Vás k příjemnému posezení na zahradě s hudbou,
grilováním a občerstvením.

4. září. 2003 od 14 hodin
Dobrou náladu s sebou.
Koná se za každého počasí.
Srdečně zvou zaměstnanci
NADĚJE, Hapalova 20

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
Ječná 26 a Kořískova 16
nabízí dětem, mládeži a dospělým účelné trávení
volného času v kroužcích zaměřených:
na výtvarnou výchovu, keramiku, přírodovědu, jazyky,
sporty, počítače, hudební výchovu. Otevíráme také kluby
s rozmanitým zaměřením.
Do všech nabízených aktivit se můžete přijít přihlásit
od 25. srpna v pondělí až pátek v době od 9. do 18. hodin.
Telefonický kontakt:
Ječná 26 541 22 52 34
Kořískova 549 27 41 47
Srdečně zveme všechny příznivce DDM na zahajovací
akci činnosti DDM – „Den řemesel“ konanou ve čtvrtek
18. září od 16.hodin na zahradě DDM Ječná 26.
Co vás čeká: Budete mít možnost vyzkoušet si své schopnosti
v několika výtvarných dílničkách a odnést si
domů vlastnoručně vyrobenou drobnost.
Opozdilci se mohou přihlásit do kroužků a klubů
a získat potřebné informace od pedagogických pracovníků.
S sebou si vezměte peníze na materiál v dílničkách a tvůrčí
náladu.
Zakončení v 19.hodin. V případě deštivého počasí se bude
akce odehrávat v prostorách Domu dětí.
Těší se na vás všichni z „Domečku“

POPRVÉ
DO KNIHOVNY
A POPRVÉ DO ŠKOLY
Rodiče,
půjdou Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
Co připravujeme:
– v průběhu září registrace zdarma pro prvňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně,
– ve čtvrtek 4. září 2003 slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny s bohatým programem v atriu ústřední knihovny a na
pobočkách,
– do konce roku 2003 celá řada akcí na podporu dětského čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách.
Sledujte aktuální program ve své knihovně!
Kdo čte, lépe se učí.
Kdo čte, rozvíjí svou fantazii.
Kdo čte, ten se nenudí.

Kdo čte, dokáže hledat informace.
Kdo čte, umí se lépe vyjadřovat.
Kdo čte, duševně se obohacuje.

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA
Od 15. července se opět půjčuje každé úterý
od 9 do 12 hodin dopoledne a od 13 do 18 hodin odpoledne
(tradiční letní provozní doba do konce srpna).
Mgr. Vladimíra Moncmannová, vedoucí pobočky

Cyklotrasy:
25 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Jehnice, Lelekovice, Babí lom, Vranov,
Útěchov, Ořešín, Rakovec, Mokrá Hora, Řečkovice
25 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Jehnice, Lelekovice, Babí lom,
Lelekovice, Česká, U Nádraží, Mokrá Hora, Řečkovice
Přesnější informace o pochodu a dalších aktivitách podá
Ing. Jaroslav Černý, předseda odboru KČT a vůdce 10. střediska,
adresa: M. Hübnerové 26, 621 00 Brno, tel. 549 275 763
Těšíme se na Vaší účast.

SPORT
ŘEČKOVICKÉ STÍNY
TJ JUDO BUDO BRNO
provádí nábor nových žáků judo
dne 3. září 2003 v 17 hodin
v sále ZUŠ Universum na Kořenského ulici.
Tréninky budou dvakrát týdně – v pondělí a ve středu.
Děti ve školním věku
si vybijí přebytečnou energii a získají nové znalosti a kamarády.
Kontakt: J.Hirsch, mobil: 608 633 434

BRONZOVÍ KRASOJEZDCI
Členové oddílu krasojízdy TJ Sokol Řečkovice Jakub Mašek a Martin
Šiler se 30. - 31. 5. 2003 zúčastnili se svojí trenérkou Mgr. Danou Šilerovou Mistrovství Evropy juniorů v sálové cyklistice, které se konalo ve
švýcarském Altdorfu. V soutěži dvojic obsadili krásné třetí místo. Gratulujeme
Výbor TJ Sokol Brno Řečkovice

•
Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
a 10. středisko Mafekimg
Vás zvou na 2. ročník
mezinárodního dálkového pochodu IVV

PŮLNOČNÍ REJ PADAJÍCÍCH HVĚZD

Dne 1. 6. 2003 se na služebnu MP dostavila paní M. M. , která službu
konajícímu operačnímu uvedla, že při venčení svého psa na ul. Renčova
upadla do kanálové šachty, která nebyla řádně zajištěna poklopem
a způsobila si zranění, která vyžadovala lékařské ošetření. Na místo byla
vyslána hlídka, která na místě situaci zaevidovala a pořídila fotodokumentaci. Špatné na situaci bylo, že nezajištěná šachta se nacházela cca.
5m. od dětského hřiště. Hlídka na místě šachtu dostupnými prostředky
zajistila. Záležitost byla následně postoupena ke správnímu řízení
k dořešení.
Dne 13. 6. 2003 se na služebnu dostavil žák ZŠ, který uvedl, že je na
dětském hřišti fyzicky napadán staršími chlapci ( není to poprvé ). Hlídka se neprodleně dostavila na místo. Zde se již však tito mládenci nenacházeli. Hlídce se však podařilo na místě od občanů vytěžit o jaké mládence se jedná. Měli by to také být ještě žáci ZŠ. Následně se strážník
s územní odpovědností spojí s výchovným pracovníkem školy a pokusí
se situaci řešit, aby se šikana nešířila i mezi žáky ZŠ. Tímto apelujeme na
rodiče, aby své děti poučili o tom, že pokud se do podobné situace dostanou, okamžitě vyrozumí dospělou osobu a tento problém neskrývají. Situace se většinou pořád zhoršuje.
V závěru měsíce května provedla MP-Brno na území Řečkovic ve
spolupráci se sociálním odborem a kurátorkou akci zaměřenou na nalévání alkoholu mladistvým. Bylo vytipováno několik podniků, kde jsme
měli signály o tom, že zde k nalévání alkoholu mládeži dochází. Tyto
akce se budou pravidelně opakovat.
V posledním měsíci se strážníci také zaměřili na dodržování vyhl.
10/01 se zaměřením na venčení psů. Ve 40 případech bylo zjištěno porušení vyhlášky a hříšníkům byly uloženy pokuty v celkové výši 2 600
Kč.

který se koná ve dnech 15.–16. 8. 2003
Startujeme v Řečkovicích z prostor starého pivovaru (za kostelem).
Pěší trasy (20 km a 25 km) i cyklotrasy (25 km).
Společný start 15. srpna ve 20 hodin
Startovné: Děti do 15 let 10 Kč, ostatní 15 Kč.
Ve startovném jsou zahrnuty náklady na proposice, popis tras, diplom
a provozní náklady.
Trasy vedou krásnou krajinou mezi lesy naučné stezky severně od
Řečkovic do Lelekovic a dále do okolí Babího lomu.
Při pochodu chceme pozorovat na vhodném místě meteorický roj
Perseid a souhvězdí letní oblohy.
Pěší trasy:
25 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Babí lom, Vranov, Útěchov,
Ořešín, Rakovec, Mokrá Hora, Řečkovice
25 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Babí lom, Podlesí, Kuřim,
Pod Sychrovem, Sychrov, Velká Baba, Řečkovice
20 km: Řečkovice, Mokrá Hora, Lelekovice, Babí lom, Lelekovice,
Česká, U Nádraží (U rybníčku),
Mokrá Hora, Řečkovice

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
ZAMILOVANÝ HÁJEK
Oblast Zamilovaného hájku vždy tvořila – co paměť zdejších obyvatel sahá – idylický kout města Brna, zvoucí k vycházkám či k jiným
odpočinkovým činnostem. Bohužel dnes tato místa poněkud ztrácejí jistý
díl ze své dřívější romantičnosti.
Mnozí lidé se na zdejší radnici obracejí se svými oprávněnými připomínkami k poškozování tohoto známého místa. Proto se zastupitelstvo naší městské části rozhodlo zveřejnit na vysvětlenou odpověď na
jeden z takových dopisů.
Vážení zastupitelé!
Po delší době jsem navštívil „Zamilovaný hájek“ a jsem zděšen.
V místech, kde ještě před 2 lety rostla tráva jsou vyjeté koleje od
aut a pouze udusaná hlína. Auta zde jezdí jedno za druhým bez toho,
že by respektovala značku zákaz vjezdu (u mostu z Novoměstské ulice). Platí tato značka stále?? Pro koho?

Kdo dopustil postavení nevzhledné boudy – „občerstvení“? Tuto
neutěšenou situaci spojuji s působením sportovního klubu „Draci“.
Povolil někdo jezdit „sportovcům“ až k louce? Kontroluje někdo dodržování pravidel silničního provozu? Je velká škoda, že se tato dříve klidná, přírodní část Řečkovic stala přímo nebezpečná a již nevhodná pro klidné procházky. Bude se tato situace ještě zhoršovat?
Mohu já nějak pomoci?
Vladimír Jelínek ml.
Vážený pane,
radnice zdejší městské části obdržela Váš dopis, v němž upozorňujete na problémy týkající se „Zamilovaného hájku“.
Tato oblast, pravidelně využívaná ke krátkodobé rekreaci, je
v současné době stále více postihována nepříznivými důsledky lidské
činnosti či nezodpovědného chování některých osob.
Zvýšený ruch, který zde panuje, jistě dílem souvisí i se vznikem
baseballových hřišť na ploše retenční nádrže. Uvedená sportoviště jsou
řádně povolena (na základě souhlasu správce příslušné plochy – Brněnských vodáren a kanalizací) zdejším stavebním úřadem – a to do 31. 12.
2006. Zřejmě i díky místním hřištím dosahuje oddíl Draků Brno úspěchů v dotyčném sportu. V této souvislosti je ovšem třeba i připomenout,
že probíhá příprava nových hřišť v jiné části města. Ta by v budoucnu
měla převzít hlavní tíhu dění.
Již v březnu roku 1999 byla stavebnímu úřadu doručena žádost o
dodatečné povolení objektu kluboven a šaten, umístěného poblíž hřišť.
Protože však uvedená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro
posouzení zmíněné stavby, vyzval stavební úřad stavebníka k doložení
chybějících dokladů. Některé z nich byly postupně doplněny, nikoliv
však všechny. V současné době tedy probíhá řízení na odstranění této
stavby (jeho výsledkem může být i dodatečné povolení dotyčného objektu, bude-li tento krok možný).
Do „Zamilovaného hájku“ vjíždí i v poslední době stále více motorových vozidel. Vedou sem dva vjezdy – jeden přes mosty nad železnicí
a tzv. Svitavskou radiálou, druhý za prodejnou Delvity. Oba jsou označeny dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel, značku doplňuje dodatková tabulka E12 s textem „mimo dopravní obsluhy“.
Podle par. 15 odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., tedy vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, se za dopravní obsluhu považují vozidla zajišťující zásobování
nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla s označením O1 (označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou), vozidla taxislužby a
vozidla, jejichž řidiči, příp. provozovatelé mají v místech za značkou
bydliště, sídlo nebo garáž.
Řidiči však běžně toto dopravní značení nerespektují. Probíhají zde
sice občasné kontroly, zajišťované zejména Městskou policií, avšak tyto
kontroly nemohou být tak časté (vzhledem k množství úkolů, které musí
Městská policie zajišťovat), aby došlo ke snížení počtu dopravních přestupků daného druhu.
V současné době je proto zvažována možnost odstranit již zmíněnou dodatkovou tabulku „mimo dopravní obsluhy“, což však ovšem
přináší obtíže jiného druhu – do dané oblasti nebude moci zajíždět ani
nezbytná dopravní obsluha (např. svoz odpadů apod.). Orgánem, který
o umístění dopravního značení rozhoduje s konečnou platností, je
Odbor dopravy Magistrátu města Brna.
Ve snaze dosáhnout vyřešení problematiky „Zamilovaného hájku“
iniciovala před časem naše městská část zpracování regulačního plánu
dotyčné oblasti (nyní probíhají přípravné práce, pořizovatelem regulačního plánu bude Útvar hlavního architekta Magistrátu města Brna).
Zpracování regulačního plánu i jeho realizace však představuje dlouhodobou záležitost, proto za stávající situace při zjištění jakéhokoliv
přestupku nezbývá než obrátit se bez prodlení na Městskou policii nebo
Policii ČR. Bohužel i v případě „Zamilovaného hájku“ zřejmě platí, že
problémy, které způsobují neukáznění jedinci, jsou většinou obtížně
řešitelné.
PaedDr. Ladislav Filipi, starosta MČ

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
ČERVEN 2003
V měsíci červnu 2003 oslavili významné životní jubileum tito
naši spoluobčané:

Antonie PŘIKRYLOVÁ
Václav ŠEDÝ
Božena ZLÁMALÍKOVÁ
Emilie CHALUPOVÁ
Tamara HANZLOVÁ
Milada MERGENTALOVÁ
Zora LYSÁ
Marie NOVOTNÁ

92 let
90 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje
redakce.

INZERCE
• MALÍŘ POKOJŮ, tel. : 549 272 738, 604 518 776.
• POZOR AKCE! Kadeřnictví Lenka – pánské, dámské, dětské
v Kr. Poli, ul. Blahoslavova 41 (130 m od konečné tramv. č. 6, 7,
zast. autobusu č. 42, 41 a trolej.č. 140) nejlevnější ceny střih +
fouk. 190,- Kč, trvalá, melír, barvení 370 Kč vše včetně mytí,
střih, foukaná + občerstvení. Tel: 541 240 108, mobil 603 809 705.
Prac. doba dle Vašeho přání.
• VYMĚNÍM SB 1+1 v Řečkovicích za větší, Řečkovice, blízké
okolí. Tel. 541 226 416, 602 523 370.
• DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lakování parket, tel.: 541 225 660,
721 775 600.
• PRONAJMU garáž v Řečkovicích u hřbitova.
Tel: 8-12 h. 542423109, 17-21 h. 549273251
• POČÍTAČOVÉ KURZY pro začátečníky i pokročilé. Individuální výuka, zkušený pedagog, přívětivé ceny. Ing. Kusý,
Žitná 7, Řečkovice. Tel.: 541227559, mobil 737/405886
• PRONAJMU garáž na ul. Žitná. Volejte po 20. hod. 549 274 220.
HLEDÁM OV, DB 3+1 v Řečkovicích výměnou za OV 2+1 v Řečkovicích, nebo koupím a prodám. Tel: 549 27 27 36, 732 937 617.
• B STUDIO Božetěchova 91 – kosmetika, solárium turbo vertikál, masáže, modeláž nehtů, pedikúra – prázdninové akce a slevy! Tel. 541 238 883, 602 738 880, o prázdninách zkrácený provoz - pouze od 12 do 18 hodin.
• Hledám pronájem garáže v Řečkovicích pod hřbitovem
za rozumnou cenu. Dohoda. Tel. 604 80 73 70.
• KADEŘNICKÉ SLUŽBY DO DOMU.
Tel.: 549 273 655, 605 553 207.

• PRODÁM zahradu 480 m2 s chatou v Řečkovicích u lesa. Tel.
549 274 506 po 18. hod.
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• PRODÁM zahradu 230 m v Medlánkách. Tel. 604 267 742.

Soukr
omá základní umělecká ššk
kola UNIVERSUM
Soukromá
621 00 Brno, Kořenského 23a

oznamuje,
• Kosmetické studio HARMONIE, Banskobystrická 176, tel.
549 271 654, otevřeno PO-PA 10-18 hod. nabízí tyto služby: ošetření pleti, barvení řas a obočí, depilace, manikúra a modelace
nehtů, permanentní make-up.
• PRONAJMU celoročně garáž na ulici Úprkova. Tel. 549 274 881.
• PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“ u kasáren.
Informace na tel.: 608 221 081.

České dráhy, a. s.

Relační sleva
Brno–Praha / Praha–Brno
• jednotná cena 140 Kč;
• platí pouze ve 2. třídě vozové přímých vlaků;
• ve vlaku EC bez příplatku;
• jízdenky v prodeji až ve vlaku u pověřeného zaměstnance ČD;
• podrobnější informace v osobních pokladnách
a informačních kancelářích.

že od května probíhá zápis na školní rok 2003/04
do těchto oborů:
– hudební (ind. výuka na klavír,klávesy, kytara,
zob. flétna, příčná flétna, klarinet, housle,
zpěv) – přijímací pohovory po tel. dohodě
– přípravná hudební výchova pro předškolní děti
a děti 1. tříd ZŠ
– pohybová výchova pro předškolní děti
– taneční a baletní výchova pro školní děti
– aerobik pro dívky od 12 let
– cvičení pro ženy
Informace a přihlášky na výše uvedené adrese
nebo na tel. 541 225 173, fax. 541 225 173,
universum@volny.cz

MUDr. Petr Zlámal
Centrum gynekologické péče
Gromešova ul. č. 36, Brno
Registrace nových pacientek na tel. č.
541 225 296 nebo 604 125 113
Ord. hod.:

Po, St, Pá
Út, Čt

8:30- 14:30
12:00- 18:00

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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ŘEČ zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá
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SRPEN V ŘEČKOVICÍCH – MĚSÍC ZÁBAVY A FOLKLORU
V PÁTEK 29. 8. 2003 OD 18.30 HOD.

DEN RADNICE ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA
V HODOVÉM AREÁLU JAKO SOUČÁST XIV. MFF BRNO 2003
V PROGRAMU VYSTOUPÍ
BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, ČERNOVICKÁ KROJOVANÁ SKUPINA,
MÁJEK, MÁJÍČEK, PO´LANA, SLOVÁČEK, TANEČNICA
ZE ZAHRANIČÍ SOUBORY Z CHORVATSKA,
MAĎARSKA, NĚMECKA A ŘECKA
OD 21.30 HOD BESEDA U CIMBÁLU
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY FOLKLORU, HUDBY, ZPĚVU, TANCE,
DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE PROGRAM KONÁ V SOKOLOVNĚ.

Ilustrační snímky z předchozích ročníků:

Soubor z Nového Zélandu (2001).

Mexičané na náměstí Svobody (2002).

