
KVĚTEN 2009KVĚTEN 2009KVĚTEN 2009KVĚTEN 2009KVĚTEN 2009,  ,  ,  ,  ,  ČÍSLČÍSLČÍSLČÍSLČÍSLOOOOO 5 5 5 5 5,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVII,  ROČNÍK XVIIIIIII

ZPRAZPRAZPRAZPRAZPRAVVVVVODODODODODAAAAAJJJJJ
MĚSMĚSMĚSMĚSMĚSTTTTTSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSSKÉ ČÁSTITITITITI
ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA

NNNNNA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEA KUS ŘEČI S MARKEM VISKČI S MARKEM VISKČI S MARKEM VISKČI S MARKEM VISKČI S MARKEM VISKOOOOOTEMTEMTEMTEMTEM

Úkol vyzpovídat současného uvolněného místostarostu Mgr. Marka Viskota připadl tentokrát mně, nejstaršímu
členu redakční rady Řeči. Možná právě to bylo důvodem, proč se mým protějškem pro krátký rozhovor stal naopak
nejmladší člen zastupitelstva. Protože je členem zastupitelstva první funkční období - jen něco málo více než 2 roky
- požádal jsem ho nejprve o krátké představení.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

PPPPPane mísane mísane mísane mísane místttttososososostttttarararararosososososttttto, mohl bo, mohl bo, mohl bo, mohl bo, mohl byyyyysssssttttte se jen ve se jen ve se jen ve se jen ve se jen velmi selmi selmi selmi selmi strtrtrtrtručně našim čtučně našim čtučně našim čtučně našim čtučně našim čtenářenářenářenářenářům přům přům přům přům předsedsedsedsedstttttaaaaavitvitvitvitvit
a přa přa přa přa připomenout?ipomenout?ipomenout?ipomenout?ipomenout?
Na podzim tomu bude 27 let, co žiji v Řečkovicích. Od konce roku 2006 působím ve
funkci uvolněného místostarosty. S Řečkovicemi je můj život mimo jiné spjat i skrze zdejší
gymnázium, po jehož absolvování jsem studoval na Masarykově univerzitě v Brně.

VVVVVyyyyyssssstudotudotudotudotudovvvvval jsal jsal jsal jsal jsttttte Pre Pre Pre Pre Právnickávnickávnickávnickávnickou fou fou fou fou fakakakakakultu, můžultu, můžultu, můžultu, můžultu, můžeeeeettttte ře ře ře ře říct, zda príct, zda príct, zda príct, zda príct, zda právě ona je tím neávě ona je tím neávě ona je tím neávě ona je tím neávě ona je tím nejlepšímjlepšímjlepšímjlepšímjlepším
vzděláním prvzděláním prvzděláním prvzděláním prvzděláním pro funko funko funko funko funkci mísci mísci mísci mísci místttttososososostttttarararararosososososttttty?y?y?y?y?
Nevím, jestli zrovna nejlepším, minimálně však vhodným a užitečným. Ve veřejné správě se
člověk dennodenně setkává se spoustou rozličných právních problémů, takže v této souvislosti
je moje specializace bezesporu velkou výhodou.

JsJsJsJsJsttttte ve ve ve ve velmi mladý čloelmi mladý čloelmi mladý čloelmi mladý čloelmi mladý člověkvěkvěkvěkvěk, co V, co V, co V, co V, co Vás vůbec přás vůbec přás vůbec přás vůbec přás vůbec přivivivivivedlo k predlo k predlo k predlo k predlo k práci práci práci práci práci profofofofofesionálníhoesionálníhoesionálníhoesionálníhoesionálního
politikpolitikpolitikpolitikpolitika?a?a?a?a?
Má odpověď částečně souvisí s předchozí otázkou. Už na fakultě jsem spíše inklinoval k veřejnému právu a problematice
veřejné správy. Tento můj zájem mne vedl ke vstupu do veřejného dění skrze kandidátní listinu ČSSD do zastupitelstva
městské části. Vše ostatní už byla otázka voleb a povolebního vyjednávání.

Sám jsem v minulosSám jsem v minulosSám jsem v minulosSám jsem v minulosSám jsem v minulosti zasti zasti zasti zasti zastávtávtávtávtával na zdeal na zdeal na zdeal na zdeal na zdejší rjší rjší rjší rjší radnici tutéž funkadnici tutéž funkadnici tutéž funkadnici tutéž funkadnici tutéž funkci jakci jakci jakci jakci jako Vo Vo Vo Vo Vy a vím, jak je ty a vím, jak je ty a vím, jak je ty a vím, jak je ty a vím, jak je to náro náro náro náro náročné. Co zočné. Co zočné. Co zočné. Co zočné. Co zeeeee
svěřsvěřsvěřsvěřsvěřených oborených oborených oborených oborených oborů prů prů prů prů práce ÚMČ Váce ÚMČ Váce ÚMČ Váce ÚMČ Váce ÚMČ Vám činilo nebo i činí neám činilo nebo i činí neám činilo nebo i činí neám činilo nebo i činí neám činilo nebo i činí největší prjvětší prjvětší prjvětší prjvětší problémoblémoblémoblémoblémy?y?y?y?y?
Nejedná se ani tak o konkrétní tématickou oblast, byť například problematika územního plánování je jak velice
zajímavá, tak zároveň dosti složitá. Obecně však bývá náročné vše si kvalitně naplánovat, řeknu tedy, že nejsložitější
je kvalitní "time management". I drobné investiční akce si většinou vyžádají měsíce a často i roky příprav, výsledek se
tudíž zpravidla dostaví později, než člověk třeba původně očekával.

VVVVVíce neíce neíce neíce neíce než polož polož polož polož polovina současného funkčního období je za námi, zkvina současného funkčního období je za námi, zkvina současného funkčního období je za námi, zkvina současného funkčního období je za námi, zkvina současného funkčního období je za námi, zkusususususttttte bilancoe bilancoe bilancoe bilancoe bilancovvvvvatatatatat: co je podle V: co je podle V: co je podle V: co je podle V: co je podle Vás Vás Vás Vás Vás Vášášášášáš
dosud nedosud nedosud nedosud nedosud největší úsjvětší úsjvětší úsjvětší úsjvětší úspěch a co neúspěch a co neúspěch a co neúspěch a co neúspěch a co neúspěch v prpěch v prpěch v prpěch v prpěch v práci mísáci mísáci mísáci mísáci místttttososososostttttarararararosososososttttty?y?y?y?y?
Věřím, že největší úspěchy ještě přijdou. Za dílčí úspěch považuji například nastartování procesu přípravy zateplení
budov základních a mateřských škol. To je projekt, jehož realizace by znamenala roční úspory přesahující milión
korun a jehož úspěšné dokončení by mě dozajista potěšilo. Osobně mám určitě velkou radost třeba z nově
vybudovaného basketbalového a volejbalového hřiště na Horáckém náměstí nebo z několika nových či
zrekonstruovaných dětských hřišť. Neúspěchy? Vždy je co zlepšovat a odkáži na svou odpověď k předchozí otázce,
některé věci trvají déle, než bychom si přáli.

ZbývZbývZbývZbývZbývá Vá Vá Vá Vá Vám ješám ješám ješám ješám ještě čas na soukrtě čas na soukrtě čas na soukrtě čas na soukrtě čas na soukromý živomý živomý živomý živomý živooooot?t?t?t?t?
Snažím se o to. Moje přítelkyně je naštěstí jednak značně tolerantní, jednak spoustu koníčků sdílíme. Víkendy
trávíme většinou sportem. Vyjet v zimě na běžky či v létě na kolo, to je asi nejběžnější způsob trávení společného
volného času. Zároveň se mi daří stále hrát závodně fotbal, i když v tomto ohledu Řečkovicím věrný nejsem, neboť
již řadu let hájím barvy sousedních Medlánek.

DěkDěkDěkDěkDěkuuuuuji Vji Vji Vji Vji Vám za rám za rám za rám za rám za rozhoozhoozhoozhoozhovvvvvor a přor a přor a přor a přor a přeeeeeji Vji Vji Vji Vji Vám do zbám do zbám do zbám do zbám do zbytkytkytkytkytku funkčního období, ktu funkčního období, ktu funkčního období, ktu funkčního období, ktu funkčního období, kterererereré máté máté máté máté máte pře pře pře pře před sebou, úsed sebou, úsed sebou, úsed sebou, úsed sebou, úspěšnou a zajímapěšnou a zajímapěšnou a zajímapěšnou a zajímapěšnou a zajímavvvvvou prou prou prou prou práci.áci.áci.áci.áci.
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INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMACE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČCE ÚMČ

ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 42. A 43. SCHŮZE RMČA ZE 42. A 43. SCHŮZE RMČA ZE 42. A 43. SCHŮZE RMČA ZE 42. A 43. SCHŮZE RMČA ZE 42. A 43. SCHŮZE RMČ
42. schůz42. schůz42. schůz42. schůz42. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 18. 3. Rada:8. 3. Rada:8. 3. Rada:8. 3. Rada:8. 3. Rada:
- jmenovala členkou výboru pro přípravu Vavřineckých hodů 2009

sl. Kateřinu Svobodovou,
- projednala finanční plány základních a mateřských škol na rok

2009,
- schválila dotace následujícím neziskovým organizacím:
Knihovna J. Mahena 10.000,- Kč
Sdružení pěstounských rodin 5.000,- Kč
Kaisen Karate klub Brno 7.500,- Kč
Klub českých turistů 5.000,- Kč
Hortus, sdružení zahrádkářů 5.000,- Kč
Rodinné centrum MaTáTa 5.000,- Kč
TJ Sokol Řečkovice 25.000,- Kč
Dům dětí a mládeže 10.000,- Kč
EkoCentrum 6.000,- Kč
Junák 12.500,- Kč
Orel 25.000,- Kč
Pionýr 13.000,- Kč
Český svaz bojovníků za svobodu 5.000,- Kč
Naděje 11.000,- Kč
SHL Řečkovice 5.000,- Kč
- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako dodavatele, který provede modernizaci výtahu v domě

Horácké nám. 6/7, firmu Výtahy Slavík, s. r. o., Příční 10, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy nemovitostí,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
43. schůz43. schůz43. schůz43. schůz43. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 8.4. Rada:onala 8.4. Rada:onala 8.4. Rada:onala 8.4. Rada:onala 8.4. Rada:
- schválila poskytnutí 1/4 strany za poplatek 1.500,- Kč v květnovém

čísle zpravodaje ŘEČ k prezentaci každé politické straně kandidující
do Evropského parlamentu,

- projednala postup přípravy Vavřineckých hodů 2009,
- projednala závěrečný účet městské části za rok 2008,
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - březen 2009,
- požádala o souhlas s konáním veřejné sbírky na obnovu a úpravu

areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích, souhlas uděluje Úřad
Jihomoravského kraje,

- projednala vyúčtování dosavadní sbírky (příjmy činily necelých
57.000,- Kč),

- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - březen
2009,

- projednala bytové záležitosti,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- schválila provedení lokálních oprav komunikací (zejména chodníků

a schodišť či kanalizačních vpustí v ulicích Boskovické, Bratří
Křičků, Novoměstské, Žitné, Renčově a dále opravu cesty v Podhájí
- na tyto opravy je v rozpočtu vyhrazeno 500.000,- Kč),

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

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

PŘEDPŘEDPŘEDPŘEDPŘEDVVVVVOLEBNÍ PREZENTOLEBNÍ PREZENTOLEBNÍ PREZENTOLEBNÍ PREZENTOLEBNÍ PREZENTAAAAACECECECECE
POLITICKÝCH SUBPOLITICKÝCH SUBPOLITICKÝCH SUBPOLITICKÝCH SUBPOLITICKÝCH SUBJEKJEKJEKJEKJEKTŮTŮTŮTŮTŮ

KANDIDUJÍCÍCH DOKANDIDUJÍCÍCH DOKANDIDUJÍCÍCH DOKANDIDUJÍCÍCH DOKANDIDUJÍCÍCH DO
EVREVREVREVREVROPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO PARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTU

V pátV pátV pátV pátV pátek 5. a v soboek 5. a v soboek 5. a v soboek 5. a v soboek 5. a v sobotu 6. čtu 6. čtu 6. čtu 6. čtu 6. čererererervna 2009vna 2009vna 2009vna 2009vna 2009 se uskuteční volby do
Evropského parlamentu, kde jsou zastoupeny svými poslanci členské
státy Evropské unie. V České republice se bude volit celkem
22 poslanců. Pro tyto volby bude území České republiky tvořit
jeden společný volební obvod. Volit se bude v pátek 5. 6. v době od
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 6. 6. v době od 8.00 do 14.00 hod.

Rada MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na svém jednání
dne 8. 4. 2009 rozhodla, že bude poskytnut politickým subjektům
zaregistrovaným pro volby do Evropského parlamentu prostor pro
předvolební prezentaci v květnovém vydání zpravodaje ŘEČ
v rozsahu 1/4 tiskové strany A4, a to za poplatpoplatpoplatpoplatpoplatek 1ek 1ek 1ek 1ek 1.500,- Kč.500,- Kč.500,- Kč.500,- Kč.500,- Kč
zaplacený předem.

Dále mohou kandidující politické subjekty zaregistrované pro
volby do Evropského parlamentu pro svoji předvolební prezentaci
využít zasedací sál s příslušenstvím v objektu bývalého pivovaru
a venkovní části areálu bývalého pivovaru s příslušenstvím podle
platných provozních řádů:
- zasedací sál za 1111100,- Kč00,- Kč00,- Kč00,- Kč00,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč bez

DPH za celý den,
- venkovní části areálu za 200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč200,- Kč bez DPH za 3 hodiny a 300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč300,- Kč

bez DPH za celý den.

Výlep plakátů v naší městské části řeší dohoda o provozování
plakátovacích služeb se spol. RENGL, s.r.o. Podle této dohody je
provozovatel plakátovacích ploch povinen v období 30 dnů před
volbami upřednostnit výlep plakátů propagujících kandidující
politické strany, uskupení nebo jednotlivce, bude-li kapacita
výlepových ploch nedostatečná.

Vzhledem k tVzhledem k tVzhledem k tVzhledem k tVzhledem k tomu, žomu, žomu, žomu, žomu, že re re re re regisegisegisegisegistrtrtrtrtrace politických subace politických subace politických subace politických subace politických subjektů prjektů prjektů prjektů prjektů prooooo
vvvvvolbolbolbolbolby do Ey do Ey do Ey do Ey do Evrvrvrvrvropsopsopsopsopského parkého parkého parkého parkého parlamentu klamentu klamentu klamentu klamentu končí až 1ončí až 1ončí až 1ončí až 1ončí až 18. dubna 20098. dubna 20098. dubna 20098. dubna 20098. dubna 2009
a va va va va volbolbolbolbolby se ky se ky se ky se ky se konají počátkonají počátkonají počátkonají počátkonají počátkem měsíce čem měsíce čem měsíce čem měsíce čem měsíce čererererervna, rvna, rvna, rvna, rvna, rozhodla se rozhodla se rozhodla se rozhodla se rozhodla se redakčníedakčníedakčníedakčníedakční
rrrrrada z časoada z časoada z časoada z časoada z časových důvvých důvvých důvvých důvvých důvodů na svodů na svodů na svodů na svodů na svém jednání dne 1ém jednání dne 1ém jednání dne 1ém jednání dne 1ém jednání dne 15. 4. 2009 o5. 4. 2009 o5. 4. 2009 o5. 4. 2009 o5. 4. 2009 otististististisknoutknoutknoutknoutknout
přpřpřpřpředvedvedvedvedvolební inzolební inzolební inzolební inzolební inzerererererci až v čci až v čci až v čci až v čci až v čererererervnovnovnovnovnovvvvvém čísle zprém čísle zprém čísle zprém čísle zprém čísle zpraaaaavvvvvodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEČ. JehoČ. JehoČ. JehoČ. JehoČ. Jeho
uzávěruzávěruzávěruzávěruzávěrkkkkka bude posunuta bude posunuta bude posunuta bude posunuta bude posunuta již na 6. května ta již na 6. května ta již na 6. května ta již na 6. května ta již na 6. května takakakakak, ab, ab, ab, ab, aby ty ty ty ty tooooottttto čísloo čísloo čísloo čísloo číslo
mohlo být dáno do tismohlo být dáno do tismohlo být dáno do tismohlo být dáno do tismohlo být dáno do tiskkkkku a disu a disu a disu a disu a distribuotribuotribuotribuotribuovvvvváno již v poslednímáno již v poslednímáno již v poslednímáno již v poslednímáno již v posledním
květnokvětnokvětnokvětnokvětnovvvvvém týdnu. Kém týdnu. Kém týdnu. Kém týdnu. Kém týdnu. Kandiduandiduandiduandiduandidujícím politickým subjícím politickým subjícím politickým subjícím politickým subjícím politickým subjektům tjektům tjektům tjektům tjektům tak budeak budeak budeak budeak bude
posposposposposkytnut větší časokytnut větší časokytnut větší časokytnut větší časokytnut větší časový prvý prvý prvý prvý prososososostttttor pror pror pror pror pro zaslání přo zaslání přo zaslání přo zaslání přo zaslání předvedvedvedvedvolebních inzolebních inzolebních inzolebních inzolebních inzerererererátů,átů,átů,átů,átů,
ktktktktkterererereré budou uvé budou uvé budou uvé budou uvé budou uveřeřeřeřeřeeeeejněnjněnjněnjněnjněny s přy s přy s přy s přy s předsedsedsedsedstihem v čtihem v čtihem v čtihem v čtihem v čererererervnovnovnovnovnovvvvvém čísle zaém čísle zaém čísle zaém čísle zaém čísle za
podmínek schpodmínek schpodmínek schpodmínek schpodmínek schvvvvválených Radou MČ. V čálených Radou MČ. V čálených Radou MČ. V čálených Radou MČ. V čálených Radou MČ. V čererererervnovnovnovnovnovvvvvé ŘEé ŘEé ŘEé ŘEé ŘEČi bude tČi bude tČi bude tČi bude tČi bude takéakéakéakéaké
oznámení o mísoznámení o mísoznámení o mísoznámení o mísoznámení o místě a ktě a ktě a ktě a ktě a konání vonání vonání vonání vonání voleb do Eoleb do Eoleb do Eoleb do Eoleb do Evrvrvrvrvropsopsopsopsopského parkého parkého parkého parkého parlamentulamentulamentulamentulamentu
(seznamem v(seznamem v(seznamem v(seznamem v(seznamem volebních okrolebních okrolebních okrolebních okrolebních okrsssssků v měsků v měsků v měsků v měsků v městststststské čáské čáské čáské čáské části).ti).ti).ti).ti).

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

ZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRZÁJEZD PRO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCEO DŮCHODCE
Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní
zájezd pro důchodce:
vvvvve se se se se střtřtřtřtředu 20. května 2009, odedu 20. května 2009, odedu 20. května 2009, odedu 20. května 2009, odedu 20. května 2009, odjezd v 7jezd v 7jezd v 7jezd v 7jezd v 7.30 hod..30 hod..30 hod..30 hod..30 hod., návrat ve večerních
hodinách.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.

Přihlásit se lze osobně ve stacionáři Naděje, Hapalova 20 ve čtvrtek
14. května od 14.30 do 15.30 u paní Mikešové.

MgrMgrMgrMgrMgr. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Piv. Leoš Pivoňkoňkoňkoňkoňkaaaaa

odbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdrodbor sociálních věcí, zdraaaaavvvvvoooootnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a ktnictví a kulturulturulturulturulturyyyyy

OZNÁMENÍ O CELKOZNÁMENÍ O CELKOZNÁMENÍ O CELKOZNÁMENÍ O CELKOZNÁMENÍ O CELKOOOOOVÉMVÉMVÉMVÉMVÉM
VYÚČTVYÚČTVYÚČTVYÚČTVYÚČTOOOOOVVVVVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKYÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora konala jménem
Statutárního města Brna na území městské části veřejnou sbírku za
účelem shromáždění dobrovolných finančních prostředků na
obnovu a úpravu historického areálu městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora. Tuto veřejnou sbírku povolil Krajský úřad
Jihomoravského kraje formou shromažďování finančních příspěvků
na zvláštním bankovním účtu a sběrací pokladničkou, v souladu se
zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů. Doba konání veřejné sbírky byla stanovena od 3. dubna
2006 do 7. února 2009. V průběhu konání veřejné sbírky byla
krajskému úřadu předložena dvě průběžná vyúčtování, která byla
schválena.

Dne 13. března 2009 bylo předloženo celkové vyúčtování
veřejné sbírky, které krajský úřad schválil.

V průběhu konání sbírky bylo na dobrovolných darech od
občanů vybráno Kč 56.788,- Kč a na účet veřejné sbírky byl připsán
úrok ve výši 628,48 Kč, tj. celkcelkcelkcelkcelkooooový výtěžvý výtěžvý výtěžvý výtěžvý výtěžek vek vek vek vek veřeřeřeřeřeeeeejné sbírjné sbírjné sbírjné sbírjné sbírky bky bky bky bky bylylylylyl
5555577777.4.4.4.4.4111116,48 Kč.6,48 Kč.6,48 Kč.6,48 Kč.6,48 Kč. Tento výtěžek byl použit na opravu podlah a stěn
v budově bývalého pivovaru (celková částka faktury činí 138.407,- Kč).

Ing. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela KIng. Michaela Kozozozozozohorohorohorohorohorssssskákákákáká

 vedoucí Ek vedoucí Ek vedoucí Ek vedoucí Ek vedoucí Ekonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČonomického odboru ÚMČ
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SBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ SSBĚRNÉ STŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKTŘEDISKO HAPO HAPO HAPO HAPO HAPALALALALALOOOOOVVVVVAAAAA
PŘERPŘERPŘERPŘERPŘERUŠILUŠILUŠILUŠILUŠILO ODBĚR ODPO ODBĚR ODPO ODBĚR ODPO ODBĚR ODPO ODBĚR ODPADŮADŮADŮADŮADŮ

OD PODNIKAOD PODNIKAOD PODNIKAOD PODNIKAOD PODNIKATELŮTELŮTELŮTELŮTELŮ
Od druhé poloviny března letošního roku se ze Sběrného

střediska odpadů v ulici Hapalově stalo pouhé shromažďovací místo
komunálního odpadu, kam mohou své odpady, vzniklé na území
města Brna, odkládat pouze občané. Ani ti však už zde nemohou
zanechat stavební a demoliční odpady. Jak dlouho tento změněný
stav potrvá, nelze nyní s určitostí říci.

Obdobně „postižena“ jsou i další střediska v ul. Atriové
v Ivanovicích, Bieblově v MČ Brno-sever, Blatouchové a Húskově
v Černovicích, Korejské v Žabovřeskách, Kšírově v MČ Brno-jih,
Líšeňské v Líšni, Pastviny v Komíně, Točné a Vltavské ve Starém
Lískovci.

Důvodem pro toto opatření je nález dohledového orgánu,
který zjistil nesoulad se zákonem o odpadech. Městská část již
dříve požádala Magistrát města Brna o zahájení kroků k převedení
našeho sběrného střediska do režimu, ve kterém by mohlo nadále
vyvíjet svou činnost v plném rozsahu, to se ale včas nepodařilo.

Odebírány od občanů jsou pouze odpady skupiny
20 (komunální odpady), odpady katalogových čísel 15 01 02 (plastové
obaly), 15 01 04 (kovové obaly), 15 01 05 (kompozitní obaly -
tetrapack) a 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo těmito látkami znečištěné). Zpětný odběr elektrozařízení
z domácností je prováděn na všech shromažďovacích místech beze
změn.

Nejbližší sběrná střediska odpadů, jejichž provoz nebyl omezen,
jsou v Medlánkách na ulici Rysově (Po 13:00-17:00 hod., Út - Pá
9.00 - 17.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.) a v Jehnicích na ulici Plástky
(Út, Čt 16.00 - 19.00 hod., So 9.00 - 13.00 hod.). Kompletní seznam
sběrných středisek odpadů naleznete na internetové stránce
http://www.sako.cz/sso/seznam/.

Stavební odpady je možné též odložit v recyklačních dvorech
firmy DUFONEV v Černovicích a STAPO MORAVA v Králově
Poli při ulici Myslínově; tato zařízení však odebírají přednostně
větší objemy odpadů. Spalitelný odpad odebere spalovna SAKO
v ulici Jedovnické; skládkovatelné odpady včetně suti mohou též
skončit na skládce v Žabčicích.

Ve všech případech doporučujeme předem ověřit, zda a v jakém
množství je možné odpady na určitém místě uložit.

Ing. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan Klement

vedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČ

POPOPOPOPOZEMKZEMKZEMKZEMKZEMKOOOOOVÝ ÚŘAD ZNOVÝ ÚŘAD ZNOVÝ ÚŘAD ZNOVÝ ÚŘAD ZNOVÝ ÚŘAD ZNOVUVUVUVUVU
POSOUDÍ KVPOSOUDÍ KVPOSOUDÍ KVPOSOUDÍ KVPOSOUDÍ KVALITU PŮDALITU PŮDALITU PŮDALITU PŮDALITU PŮDYYYYY

Až do září roku 2009 bude Pozemkový úřad Brno
prostřednictvím Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
zajišťovat terénní průzkum, který povede k aktualizaci bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ). Předmětem zpracování jsou
parcely KN v k.ú. Řečkovice a Mokrá Hora, které jsou evidovány
jako zemědělská půda, ale i půda nezemědělská, která je obdělávána.

Návrhy změn map BPEJ budou poté k nahlédnutí k dispozici
na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a po ukončení aktualizace
pak na Pozemkovém úřadu Brno v Kotlářské ulici č. o. 53. Na tuto
adresu je též možné směřovat dotazy, které se aktualizace BPEJ
týkají.

Ing. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan KlementIng. Jan Klement

vedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živvedoucí oddělení živoooootního prtního prtního prtního prtního prososososostřtřtřtřtředí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČedí ÚMČ

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKDĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKDĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKDĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKDĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLOLOLOLOLYYYYY
HORÁCKÉ NÁMĚSHORÁCKÉ NÁMĚSHORÁCKÉ NÁMĚSHORÁCKÉ NÁMĚSHORÁCKÉ NÁMĚSTÍ PETÍ PETÍ PETÍ PETÍ PEČUJÍČUJÍČUJÍČUJÍČUJÍ

O PŘÍRO PŘÍRO PŘÍRO PŘÍRO PŘÍRODUODUODUODUODU
Již druhým rokem se naši žáci aktivně dobrovolně zapojují do

ochrany životního prostředí ve spolupráci s občanským sdružením
Rezekvítek v rámci programu „Děti pečují o přírodu.“

V červnu 2008 se třída VII. A účastnila brigády v přírodní
rezervaci Kamenný vrch spojené s opravou plotu (šmirglování
a natírání) a botanickou exkurzí. V září 2008 se třída VII. B podílela
na péči o přírodní park Medlánecké kopce hrabáním sena. Součástí
brigády byla také botanická a zoologická exkurze v této lokalitě.

I v jarních měsících (březnu a dubnu) tohoto roku proběhly
další dvě brigády, jejichž hlavním cílem bylo vysazování stromů
(dubů zimních) v přírodním parku Medlánecké kopce. Akce se
zúčastnily třídy VIII. B a VIII. C s třídními učiteli. Během těchto
velmi úspěšných a zdařilých brigád naši žáci a učitelé celkem vysadili
rovných 500 stromků.

Tyto dobrovolné činnosti mají velký význam pro utváření
environmentálního povědomí žáků a podporují jejich další
vzdělávání v oblasti péče a ochrany životního prostředí. Nehledě
na to, že za vykonanou práci obdrží žáci publikaci s přírodovědnou
tématikou, vydanou díky podpoře Norských fondů, Jihomoravského
kraje a Magistrátu města Brna.

MgrMgrMgrMgrMgr. Soňa K. Soňa K. Soňa K. Soňa K. Soňa Kubešoubešoubešoubešoubešovvvvvááááá

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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SOUKRSOUKRSOUKRSOUKRSOUKROMÁOMÁOMÁOMÁOMÁ
ZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍZÁKLADNÍ

UMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLEUMĚLECKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKCKÁ ŠKOLAOLAOLAOLAOLA
UNIVERSUM, UNIVERSUM, UNIVERSUM, UNIVERSUM, UNIVERSUM, s.rs.rs.rs.rs.r.o..o..o..o..o.

KOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23AKOŘENSKÉHO 23A, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘE, BRNO - ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

Tel.: 541 225 173  universum@volny.cz  www.universum.wu.cz

srsrsrsrsrdečně zvdečně zvdečně zvdečně zvdečně zveeeee

7. května v 19.00 hod. v Křišťálovém sále Staré radnice
AbsolvAbsolvAbsolvAbsolvAbsolventsentsentsentsentský kký kký kký kký konceronceronceronceroncerttttt

12. května v 17.00 hod. v sále školy
AbsolvAbsolvAbsolvAbsolvAbsolventsentsentsentsentský a žákký a žákký a žákký a žákký a žákooooovvvvvssssský kký kký kký kký konceronceronceronceroncerttttt

květen - červen v budově Úřadu městské části Řečkovice
VVVVVýsýsýsýsýstttttaaaaavvvvva pra pra pra pra prací žáků výtvací žáků výtvací žáků výtvací žáků výtvací žáků výtvarararararného oborného oborného oborného oborného oboruuuuu

květen - červen, pondělí - čtvrtek v 15.00 - 17.00 hod.
PřPřPřPřPřiiiiijímací zkjímací zkjímací zkjímací zkjímací zkoušoušoušoušoušky a zápis do všech oborky a zápis do všech oborky a zápis do všech oborky a zápis do všech oborky a zápis do všech oborůůůůů

MgrMgrMgrMgrMgr. E. E. E. E. Evvvvva Šafa Šafa Šafa Šafa Šafářářářářářooooovvvvvá, řá, řá, řá, řá, ředitediteditediteditelkelkelkelkelka ša ša ša ša škkkkkolyolyolyolyoly

DDM HELDDM HELDDM HELDDM HELDDM HELCELETCELETCELETCELETCELETOOOOOVVVVVAAAAA,,,,,
HELHELHELHELHELCELETCELETCELETCELETCELETOOOOOVVVVVA 4, BRNOA 4, BRNOA 4, BRNOA 4, BRNOA 4, BRNO

a jeho pobočky zvou malé i velké na prázdninová dobrodružství.
Nabídku najdete na wwwwwwwwwwwwwww.ddmhelcele.ddmhelcele.ddmhelcele.ddmhelcele.ddmhelceletttttooooovvvvva.cz.a.cz.a.cz.a.cz.a.cz.

CVČ Domino v ŘečkDomino v ŘečkDomino v ŘečkDomino v ŘečkDomino v Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích
prprprprpracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Ktě Ktě Ktě Ktě Kořořořořořísísísísískkkkkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 16, e-mail: k6, e-mail: k6, e-mail: k6, e-mail: k6, e-mail: kerererereramikamikamikamikamika.va.va.va.va.veeeeevvvvverererererkkkkka@seznam.cza@seznam.cza@seznam.cza@seznam.cza@seznam.cz
30. 5. 2009 Batik30. 5. 2009 Batik30. 5. 2009 Batik30. 5. 2009 Batik30. 5. 2009 Batikooooovvvvváníáníáníáníání pro dospělé 9.00 - 12.00 hod., cena
250,-Kč, lektor Hana Kovářová

prprprprpracoacoacoacoacovišvišvišvišviště Hortě Hortě Hortě Hortě Horácké nám., tácké nám., tácké nám., tácké nám., tácké nám., tel.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 457 paní K. Pso7 paní K. Pso7 paní K. Pso7 paní K. Pso7 paní K. Psotttttooooovvvvvááááá
30. 5. 2009 Klub T30. 5. 2009 Klub T30. 5. 2009 Klub T30. 5. 2009 Klub T30. 5. 2009 Klub Toulaoulaoulaoulaoulavvvvvé boé boé boé boé botičkytičkytičkytičkytičky - Březová nad Svitavou -
rozhledna Járy Cimrmana a prodejna Vodní království (kameny
z celého světa). Sraz v 8.30 hod. na bus Zvonařka (st. č. 17),
cena: děti 130,- Kč, dospělí 150,-Kč, jídlo a pití na celý den.
TTTTTáboráboráboráborábor: Bar: Bar: Bar: Bar: Bareeeeevný indiánsvný indiánsvný indiánsvný indiánsvný indiánský přký přký přký přký příměsíměsíměsíměsíměstststststský táborký táborký táborký táborký tábor 27. - 31. 7. 2009
pro děti od 7 let.
Místo: DDM Kořískova 16, děti lze přihlásit i na jednotlivé
dny.
Program: Výtvarné tvoření, výlety do okolí Brna, soutěže, hry.
Cena: 800,- Kč. Přihlášky a placení do 5.6.2009 paní K. Psotová,
tel.: 732 325 457 nebo k.psotova@seznam.cz
KrKrKrKrKroužky Beroužky Beroužky Beroužky Beroužky Beránci a Kánci a Kánci a Kánci a Kánci a Kuřuřuřuřuřátkátkátkátkátkaaaaa běží v novém čase: út 9.00 - 10.00,
10.00 - 11.00 hod.
Bližší informace paní R. Čáslavová, tel.: 604 932 340.
Hledáme noHledáme noHledáme noHledáme noHledáme novvvvvé eé eé eé eé extxtxtxtxtererererernisnisnisnisnisttttty na vy na vy na vy na vy na vedení kredení kredení kredení kredení kroužků (přoužků (přoužků (přoužků (přoužků (přírírírírírodoodoodoodoodovědné,vědné,vědné,vědné,vědné,
sssssporporporporportttttooooovní). Zájemci, hlasvní). Zájemci, hlasvní). Zájemci, hlasvní). Zájemci, hlasvní). Zájemci, hlasttttte se pre se pre se pre se pre se prosím paní K. Psoosím paní K. Psoosím paní K. Psoosím paní K. Psoosím paní K. Psotttttooooovvvvvé naé naé naé naé na
tttttel.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 45el.: 732 325 4577777.....

R. ČáslaR. ČáslaR. ČáslaR. ČáslaR. Čáslavvvvvooooovvvvvááááá

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza, který zajišťuje
celoroční pobytovou službu a odlehčovací pobytovou službu pro
osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem,
pořádá v útv útv útv útv úterererererý 1ý 1ý 1ý 1ý 19. května 2009 v čase od 19. května 2009 v čase od 19. května 2009 v čase od 19. května 2009 v čase od 19. května 2009 v čase od 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 10.00 do 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Najdete nás v Brně - Řečkovicích
na ulici Terezy Novákové 62a. Telefonický kontakt: 549 275 855.

MgrMgrMgrMgrMgr. P. P. P. P. Paaaaavlína Břvlína Břvlína Břvlína Břvlína Březinoezinoezinoezinoezinovvvvvááááá

OZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍ
Vážení řečkovičtí spoluobčané, sousedé, milí pacienti.

Po devatenáctiletém působení na ORL na Banskobystrické ulici
nadešel čas, abychom se rozloučili - tedy pracovně.
Od 1Od 1Od 1Od 1Od 1. č. č. č. č. čererererervna 2009vna 2009vna 2009vna 2009vna 2009 mne nahradí v uvedené ORL ordinaci
MUDr. Ivo Trubák, odborný ušní, nosní a krční lékař se dvěma
atestacemi z oboru a s bohatou praxí ze svého dosavadního
klinického působiště na ORL klinice FN v Brně-Bohunicích.
Nepochybujte, prosím, o tom, že jsem volil svého nástupce
velmi zodpovědně a dovolte mi vyslovit pevné přesvědčení, že
je to náhrada více než důstojná.
Pracoval jsem v Řečkovicích rád a doufám, že ke spokojenosti
většiny svých pacientů a nyní mi nezbývá, než Vám popřát
hojně spokojenosti a především pevné zdraví do Vašeho dalšího
života.

Se srdečným pozdravem
VVVVVáš MUDráš MUDráš MUDráš MUDráš MUDr. Oldř. Oldř. Oldř. Oldř. Oldřich Skich Skich Skich Skich Skokokokokokananananan

ORL orORL orORL orORL orORL ordinace Bansdinace Bansdinace Bansdinace Bansdinace Banskkkkkobobobobobysysysysystrická 8trická 8trická 8trická 8trická 877777

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

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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Anna SedlákAnna SedlákAnna SedlákAnna SedlákAnna Sedlákooooovvvvvááááá
- prodejna galanterie, kusového

a metrového zboží (mj. manšestry,
sypkoviny, podšívky, viskózy, flauše,
šusťákoviny) se těší na Vaši návštěvu
na Měřičkově 18 (bývalá zelenina).

PrPrPrPrProdeodeodeodeodejní doba:jní doba:jní doba:jní doba:jní doba:
pondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátpondělí – pátek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 1ek 9:30 – 177777:00:00:00:00:00

TTTTTel.: 60el.: 60el.: 60el.: 60el.: 604 335 14 335 14 335 14 335 14 335 13838383838

ZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVOOOOOTTTTTA POL. SA POL. SA POL. SA POL. SA POL. STRANTRANTRANTRANTRAN

OZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍOZNÁMENÍ
Vážení občané.
Dovoluji si Vám oznámit, že moje regionální senátorská kancelář
pro senátní volební obvod č. 60 (zahrnující i městskou část Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora) je veřejnosti přístupná na adrese
PurPurPurPurPurkyňokyňokyňokyňokyňovvvvva 35d, Bra 35d, Bra 35d, Bra 35d, Bra 35d, Brno-Krno-Krno-Krno-Krno-Králoáloáloáloálovvvvvo Po Po Po Po Pole.ole.ole.ole.ole.
Zde se s Vámi rád osobně setkám, či můžete komunikovat s mým
asistentem panem Markem Babákem. V případě zájmu o osobní
jednání se mnou je nutné si předem stanovit termín s mým
asistentem.
Úřední hodiny jsou v pondělí v době od 12.00 do 18.00 hod. a ve
středu v době od 9.00 do 16.00 hod.
Kontakt na senátorskou kancelář je následující:
tel./fax: 549 212 318, e-mail: info@milosjanecek.cz.

prprprprprof. MUDrof. MUDrof. MUDrof. MUDrof. MUDr. Miloš Janeč. Miloš Janeč. Miloš Janeč. Miloš Janeč. Miloš Janečekekekekek, CSc., CSc., CSc., CSc., CSc.

senátsenátsenátsenátsenátor za ČSSDor za ČSSDor za ČSSDor za ČSSDor za ČSSD

Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

   SKVĚL   SKVĚL   SKVĚL   SKVĚL   SKVĚLÝ SÝ SÝ SÝ SÝ STTTTTARARARARART ZÁPT ZÁPT ZÁPT ZÁPT ZÁPASNÍKŮASNÍKŮASNÍKŮASNÍKŮASNÍKŮ
Před několika měsíci oslavil zápasnický klub TAK Hellas Brno, založený v r. 1897, třicet úspěšných let svého působení v našem

regionu. Byť už tradičně vozí jeho členové úspěchy z domácích i zahraničních turnajů, začátek letošního roku předčil všechna očekávání:
zisk 37 medailí (21 zlatých, 11 stříbrných a 5 bronzových) z dosud uskutečněných Mistrovství České republiky kadetů, seniorů a ženských
kategorií, získaných mezi více než 300 startujícími z třiceti klubů ČR, nečekali ani největší optimisté z vedení klubu.

Vedoucí postavení Hellasu mezi ženami potvrdila účast Lenky Martinákové (pěkné 9. místo) a Petry Illeové na Mistrovství Evropy
v litevském Vilniusu. Po loňském nečekaném bronzu z ME kadetů - volnostylařů a při svém prvním startu na Mistrovství ČR dospělých
vybojoval stříbrnou medaili Jirka Pašek (ve finále podlehl pouze Michalu Šimkovi, rovněž členu TAK Hellas), čímž potvrdil oprávněnost
předpokládaného startu na Mistrovství Evropy i světa v kategorii juniorů (18 - 20 let). Daniel Jandek, Alois Hanzlíček a Kristýna Pitrová
svými výkony potvrdili, že i oni jsou vážnými kandidáty užšího výběru pro letošní ME kadetů a kadetek (16 - 17 let). Také Viktor Gruza,
Timon Pecůch, Nicolas Jambor a Adéla Hanzlíčková - rovněž letošní Mistři ČR v této věkové kategorii - mají velkou naději na zařazení do
kádru reprezentace pro start na nejvyšší evropské soutěži mládeže, stejně jako další absolventi sportovních tříd zápasu na ZŠ Horácké
náměstí, byť zatím zůstávají v jejich stínu…

Odstartovaly také letošní soutěže družstev. V 1. kole I. ligy
seniorů ve volném stylu, které se uskutečnilo v Teplicích, se brněnští
borci (i přes tradičně „regionální“ nedostatek lehkých vah a současné
zdravotní potíže Michala Pruknera, loňského Mistra ČR a „jedničky“
loňské sezony) průběžně zařadili na 2. místo. V nejvyšší republikové
soutěži kadetů brněnští zápasníci dokonce vedou s poměrně značným
náskokem před ostatními družstvy…

Potvrzuje se, že dlouhodobá, kvalifikovanými trenéry vedená,
a tím i systematicky zaměřená práce s mládeží ve sportovních třídách
zápasu při ZŠ Horácké nám. v Brně - Řečkovicích, se Hellasu Brno,
jednomu z nejstarších sportovních klubů v České republice, vyplácí!
Úspěšná spolupráce s vedením školy bude pokračovat i nadále. Zájem
máme o děti s chutí hýbat se a sportovat nejen v rámci sportovních
tříd (6 - 9. ročník II. stupně ZŠ), ale i všeobecně zaměřené přípravky
pro žáky 1 - 5. tříd.

Základní informace najdete na adrese www.zshoracke.org, pro
zájemce pak podrobnější na www.czech-wrestling.com/brno

Bc. PBc. PBc. PBc. PBc. Paaaaavel Kvel Kvel Kvel Kvel Kučučučučučerererereraaaaa
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ŘEŘEŘEŘEŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ SVICKÉ STÍNYTÍNYTÍNYTÍNYTÍNY

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAV BŘEZNU 2009 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Marie SEHNALOVÁ 99 let
Františka KECLÍKOVÁ 94 let
Marie JANKOVÁ 94 let
Anna KOVÁŘOVÁ 93 let
Stanislav VORTNER 90 let
Vlasta MENŠÍKOVÁ 90 let
Rostislav BÁLKA 85 let
František KŘIVKA 85 let
Věra KUČEROVÁ 85 let
Věroslava KOŘÍNKOVÁ 85 let
Marie VOTAVOVÁ 85 let
Vlasta PĚNČÍKOVÁ 85 let
Marie HAVLÍKOVÁ 85 let
Marie KLIČKOVÁ 85 let
Milada KALIVODOVÁ 85 let
Jarmila ŠTEFLOVÁ 85 let
Zdeněk KLIMÁNEK 80 let
Evžen ŘEHÁK 80 let
Vlastislav ŠVEC 80 let
Anna ŠMERDOVÁ 80 let
Alena MERVARTOVÁ 80 let
Radmila URBANOVÁ 80 let
Květoslava HORÁKOVÁ 80 let
Ludmila OTAVOVÁ 80 let
Věra MAXOVÁ 80 let

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICHVENCŮM K JEJICH
JUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDJUBILEU VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

V neděli 1. března 2009 v odpoledních hodinách vyjeli strážníci
do prodejny v Hradecké ulici k zadrženému agresívnímu pachateli
krádeže. Hlídka MP zjistila, že ostrahou obchodu byl zadržen
pachatel, který odcizil čokolády a sprchové gely v celkové hodnotě
638,- Kč.

V úterý 3. března 2009 v nočních hodinách při kontrolní
činnosti poblíž prodejny v Hradecké ulici spatřili strážníci tři mladíky,
kteří na parkovišti vytvářeli graffiti na přístřešku pro nákupní vozíky.
Při zahlédnutí hlídky se dali mladíci okamžitě na útěk. Strážníci se
proto za nimi rozběhli a asi po cca 500 m dva mladíky dostihli
a zadrželi, třetí utekl. Hlídka při kontrole totožnosti zjistila, že se
jedná o 15 leté chlapce z Brna. Zadržená dvojice se strážníkům
přiznala, že přístřešek opravdu pokreslila obrazci o rozměrech cca
40 x 50 cm. Celý případ dále řeší Policie ČR.

Ve čtvrtek 2. dubna 2009 v dopoledních hodinách nalezla
hlídka strážníků MP u smyčky MHD na ulici Terezy Novákové
starší paní, která na chodníku zakopla o obrubu a následně upadla
a krvácela z nosu. Po chvíli dotyčná vstala, po čase však začala
upadat do kolapsu. Hlídla MP okamžitě prostřednictvím operačního
střediska na místo přivolala sanitu záchranné služby a postižené
ženě byla poskytnuta první pomoc. Po prvotním ošetření lékařka
nařídila převoz 73 leté ženy do nemocnice.

MgrMgrMgrMgrMgr. Michal K. Michal K. Michal K. Michal K. Michal Kopuleopuleopuleopuleopuletýtýtýtýtý

vedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí rvedoucí reeeeevíru MPvíru MPvíru MPvíru MPvíru MP

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové
sítě. Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a daň. přiznání. Tel.: 603 903 029.
VČELAŘ  nabízí med květový, akátový, lesní od 95,- Kč/kg,
medovinu, mat. kašičku, ÚT až PÁ 15-18 h nebo doml. 549 250
323. Kr. Pole, S. Čecha 36, tram.č. 1, zast. „Husitská“.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
ČIŠTĚNÍ koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 983 853.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel:541211165.
ŠKOLENÍ S KREDITY pro zdravotnický personál, tel.: 602 550
175, www.aisakurzy.cz
KOUPÍM STARÉ obrazy, hodiny, nábytek do r. 1950. I pozůstalost.
Tel: 606 294 846, 541 21 21 48.
PRODÁM řadovou garáž v Podhájí nejvyšší nabídce. Tel.: 602 484 178.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207.
DRÁTKOVÁNÍ, BROUŠENÍ a lak.parket, 721 775 600.
MLADÁ lékařka koupí pěkný byt, nejlépe po rekonstrukci
v Řečkovicích nebo blízkém okolí. Tel.: 737 532 350.
FITKO JANA - Pilates (Horácké nám. 15), Pobyty v ČR, Fit víkendy,
Cvičení u moře. !!! Nově od května!!! Aqua aerobic v Brně-Komíně.
Příhlášky a více info: www.fitkojana.cz, 776 151 914.
KOUPÍM rodinný dům nebo stavební pozemek. Tel.: 606 484 815.
PRÁVNÍK koupí dům Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky. Tel.:
725 004 847.
HLEDÁM MÍSTNOST pro úschovu osobních věcí a knih na
1 rok. Místnost nemusí mít okna, vodu, topení, ale musí být bez
vlhkosti. Kontakt : 604 738 318.
DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, výtvarné, s flétnou, pro
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 - 9 let. Tel.: 541229122,
www.drak.cz.
PRODÁM levně dřevěný pracovní stůl (ponk). Tel.: 541 228 167.
REALITY pro Řečkovice,prodáme,pronajmeme byt,dům či zahradu.
Dodáme zájemce a vše za vás vyřídíme vč.daní a přepisů energií.100%
služby a slušné chování najdete v naší RK.Palackého tř.159, Tel.:721
856 888 nebo 549 210 007.
DIGITÁLNÍ pozemní TV vysílání v Brně funguje - přijímejte již
nyní 12 programů zdarma. Nastavím set-top-boxy, TV a DVD
přístroje. Ing. Chládek, tel. 728 256 067, www.digivize.cz
PRODÁM zahradu se zděnou chatkou v Zamilovaném hájku,
1850m2, el. 230-400V, studna. Bez RK, tel.732 562 972.
PROVÁDÍM elektroinstalace, revize, hromosvody, byt. jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
HLEDÁM pronájem malého bytu v Řečkovicích, Medlánkách nebo
Králově Poli. Bez RK. Tel.: 605 898 497.
LÉČEBNÁ REHABILITACE Racek s.r.o. dříve Palackého tř. 11 hledá
nové prostory ke své činnosti, nejlépe v rámci zdrav. zařízení. Nabídněte.
Dvořáková tel.: 728 673 386, e-mail: j.dvorakovaj@centrum.cz
PRONÁJEM kancelářských prostor a sídla firmy v Brně - Královo
Pole. Kanceláře od 17 m2 za 4000,-Kč/měsíc vč. služeb. Sídla firem
od 1100,-Kč/měsíc. Tel.: 541 426 180, mail: pfm@pfm-group.cz,
web: www.pfm-group.cz .
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz,  tel. 608 877 322.
TATRASAN  - Zveme Vás do nového studia zdraví. Masáž klasická,
havajská a baňkování. www.tatrasan.sweb.cz. Banskobystrická 138,
Brno. Telefon: 775 114 688.

PLAPLAPLAPLAPLACENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCENÁ INZERCECECECECE

V DUBNU 2009 OSLAV DUBNU 2009 OSLAV DUBNU 2009 OSLAV DUBNU 2009 OSLAV DUBNU 2009 OSLAVILI SVILI SVILI SVILI SVILI SVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVVÉ ŽIVOOOOOTNÍTNÍTNÍTNÍTNÍ
JUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITJUBILEUM TITO NO NO NO NO NAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLAŠI SPOLUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉUOBČANÉ

Žofie BUBENÍČKOVÁ 85 let
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ŘEČ, zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz.
Šéfredaktor: Mgr. Jan Jandl. 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 lepkova@reckovice.brno.cz.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 6. 5. 2009. Zdarma.

MČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEMČ BRNO-ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORAVICE A MOKRÁ HORA
ZVE VŠEZVE VŠEZVE VŠEZVE VŠEZVE VŠECHNY SPRÁVNÉ HOLKY A KLCHNY SPRÁVNÉ HOLKY A KLCHNY SPRÁVNÉ HOLKY A KLCHNY SPRÁVNÉ HOLKY A KLCHNY SPRÁVNÉ HOLKY A KLUKY NUKY NUKY NUKY NUKY NAAAAA

DĚTDĚTDĚTDĚTDĚTSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍSKÝ DEN ZA RADNICÍ
KDY: pátpátpátpátpátek 29. května 2009 od 1ek 29. května 2009 od 1ek 29. května 2009 od 1ek 29. května 2009 od 1ek 29. května 2009 od 15.00 do 25.00 do 25.00 do 25.00 do 25.00 do 211111.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin

KDE: ararararareál býveál býveál býveál býveál bývalého pivalého pivalého pivalého pivalého pivooooovvvvvarararararu na Pu na Pu na Pu na Pu na Palackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměsalackého náměst ít ít ít ít í
v Řečkv Řečkv Řečkv Řečkv Řečkooooovicíchvicíchvicíchvicíchvicích

Děti se mohou těšit na zábavné soutěže, skákací hrad, poníky
a další atrakce. Odpoledne vyvrcholí vystoupením Železného ZekŽelezného ZekŽelezného ZekŽelezného ZekŽelezného Zekonaonaonaonaona!
Na závěr se budou opékat špekáčky.

SpolupořSpolupořSpolupořSpolupořSpolupořadatadatadatadatadatelem akelem akelem akelem akelem akce je Tce je Tce je Tce je Tce je TJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKJ SOKOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL ŘečkOL Řečkooooovicevicevicevicevice

JAJAJAJAJAVVVVVORORORORORY S HANOU A PETREMY S HANOU A PETREMY S HANOU A PETREMY S HANOU A PETREMY S HANOU A PETREM
ULRULRULRULRULRYYYYYCHOCHOCHOCHOCHOVÝMI A ZIMOUŘIVÝMI A ZIMOUŘIVÝMI A ZIMOUŘIVÝMI A ZIMOUŘIVÝMI A ZIMOUŘI

Jistě mi dáte za pravdu,
že navštívit koncert HanHanHanHanHanyyyyy
a Pa Pa Pa Pa Peeeeetrtrtrtrtra Ulra Ulra Ulra Ulra Ulryyyyychochochochochových sevých sevých sevých sevých se
ssssskkkkkupinou Jaupinou Jaupinou Jaupinou Jaupinou Javvvvvorororororyyyyy patří
k mimořádným kulturním
zážitkům. Jejich skladby,
čerpající z moravské lidové
písně, se vyznačují vedle
výtečné a originální kompozice
zejména podmanivým, vzácně
zabarveným hlasem Hany,

který spolu s instrumentálním obsazením skupiny moderním způsobem
rozvíjí původní lidovou hudbu Moravy. Ač svojí tvorbou i projevem
zcela originální, patří sourozenci Ulrychovi mezi vzácné hudební postavy
současného folkového nebe spolu s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem,
Čechomorem, Vlastou Redlem a dalšími, jež lidová hudba dávných
generací okouzlila.

Koncerty Hany a Petra Ulrychových s Javory jsou vždy dlouho
dopředu vyprodány a jezdit za jejich hudbou mnoho desítek kilometrů
je dnes mezi milovníky tohoto hudebního žánru zcela běžné. O to
větší radost máme, že tito umělci vystoupí na koncertu, který se bude
konat v rámci „Řečk„Řečk„Řečk„Řečk„Řečkooooovického hudebního lévického hudebního lévického hudebního lévického hudebního lévického hudebního léttttta“ v páta“ v páta“ v páta“ v páta“ v pátek 1ek 1ek 1ek 1ek 12. č2. č2. č2. č2. čererererervnavnavnavnavna
2009 od 12009 od 12009 od 12009 od 12009 od 19.30 hod. 9.30 hod. 9.30 hod. 9.30 hod. 9.30 hod. v hodovém areálu za řečkovickou radnicí.

Spolu s nimi vystoupí v pátečním večerním pořadu též countrcountrcountrcountrcountryyyyy
a folka folka folka folka folkooooovvvvvá sá sá sá sá skkkkkupina Zimouřupina Zimouřupina Zimouřupina Zimouřupina Zimouřiiiii, kterou většina našich mladších
posluchačů důvěrně zná.

Předprodej vstupenek v ceně cca 150,- Kč zajišťuje ÚMČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11 na podatelně úřadu
(upř(upř(upř(upř(upřesnění bude uvesnění bude uvesnění bude uvesnění bude uvesnění bude uvedeno v předeno v předeno v předeno v předeno v příšíšíšíšíštím čísle zprtím čísle zprtím čísle zprtím čísle zprtím čísle zpraaaaavvvvvodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEodaje ŘEČ)Č)Č)Č)Č).

Na setkání s Hanou a Petrem Ulrychovými, Javory a Zimoury,
jakož i se všemi příznivci jejich hudby, se těší komise kultury
a informací RMČ spolu s agenturou Communio pro Arte a městskou
částí Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.
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KRÁSKRÁSKRÁSKRÁSKRÁSA PA PA PA PA PALIČKALIČKALIČKALIČKALIČKOOOOOVVVVVANÝCHANÝCHANÝCHANÝCHANÝCH
KRAKRAKRAKRAKRAJEKJEKJEKJEKJEK

Paličkování krajek je jednou z nejkrásnějších, současně
i nejnáročnějších technik, vyžadující vedle technického vybavení
i značnou představivost, trpělivost a zručnost. Ovšem výsledek pak
stojí za to. O tom, co všechno lze touto technikou vytvořit, nás na své
výstavě spojené s předváděním paličkování přesvědčí v květnu paní
MUDrMUDrMUDrMUDrMUDr. Jar. Jar. Jar. Jar. Jarmila Pmila Pmila Pmila Pmila Popelářopelářopelářopelářopelářooooovvvvvááááá z Karlových Varů. Narodila se v Ostravě,
tři roky svého dětství prožila v nádherné vesnici  s živým folklorem
Moravského Slovácka v Blatnici pod svatým Antonínkem. Od roku
1953 žije v Karlových Varech, Fakultu všeobecného lékařství však
vystudovala u nás v Brně. Odtud pochází i její manžel. Profesně se
MUDr. J. Popelářová věnovala neurologii, jako lékařka působila v místě
svého bydliště v Karlových Varech a Ostrově nad Ohří. Většinu svého
času, jak už je to mezi lékaři dobrým zvykem, věnovala svému povolání
a rodině. Na původní koníčky z mládí - hudbu, zpěv, malování a sport
- jí času mnoho nezbývalo, měla-li vychovat své tři děti. Teprve po
odchodu do důchodu se začala věnovat i zálibám, ovšem již zcela
odlišným od těch původních, totiž paličkování, keramice a fotografii.
V tvorbě paličkovaných krajek si sama navrhuje motivy a díky mimořádné
zručnosti a poctivosti již za rok měla svoji první výstavu. Mezi její
oblíbené výtvory náleží i módní bižuterní doplňky, kde kombinuje
přízi s jinými materiály. Výsledkem potom jsou půvabné náhrdelníky,
závěsy či přívěšky, krajkové aplikace a další paličkované výrobky,
využitelné v oděvním návrhářství.

Na své výstavě s názvem „Barevný pozdrav z Karlových Varů“
se MUDr. J. Popelářová představí vedle krajek i keramikou a několika
žánrovými fotografiemi. V průběhu výstavy se budou moci zájemci
o paličkování blíže seznámit s touto krásnou výtvarnou technikou
přímo nahlédnutím pod dovedné ruce autorky.

VVVVVýsýsýsýsýstttttaaaaavvvvva bude zahájena va bude zahájena va bude zahájena va bude zahájena va bude zahájena vererererernisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátnisáží v pátek 22. května 2009ek 22. května 2009ek 22. května 2009ek 22. května 2009ek 22. května 2009
v 1v 1v 1v 1v 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod. v naší Galerii na radnici a potrvá do neděle 31. května,
na vernisáži vystoupí studenti ZUŠ Vítězslavy Kaprálové ze třídy
varhaníka Mgr. Zdeňka Špatky. Otevřena bude v pracovní dny od

14.00 do 17.00 hod., o víkendech dopoledne od 9.00 do 12.00 hod.
a odpoledne opět od 14.00 do 17.00 hod.

Na krásnou podívanou s možností inspirace pro vlastní tvorbu
si vás dovoluje pozvat komise kultury a informací RMČ.

IvIvIvIvIvan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

POPOPOPOPOZVZVZVZVZVÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NÁNÍ NA FOLKLA FOLKLA FOLKLA FOLKLA FOLKLORNÍORNÍORNÍORNÍORNÍ
ODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNEODPOLEDNE

NÁRNÁRNÁRNÁRNÁRODNOSODNOSODNOSODNOSODNOSTNÍCH MENŠINTNÍCH MENŠINTNÍCH MENŠINTNÍCH MENŠINTNÍCH MENŠIN
Jestli se až dosud výbor pro národnostní menšiny ZMČ věnoval

své problematice po malých částech, kdy na veřejných besedách
představoval postupně život a kulturu jednotlivých menšin žijících
v Brně, rozhodl se nyní prezentovat folklor řady z nich současně,
v průběhu jednoho odpoledne.

V soboV soboV soboV soboV sobotu 1tu 1tu 1tu 1tu 16. května 2009 od 16. května 2009 od 16. května 2009 od 16. května 2009 od 16. května 2009 od 15.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod.5.00 hod. tak v hodovém areálu
u řečkovické radnice přivítáme skupinu brněnských Bulharů, Maďarů
a Němců, z Vyškovska moravskou skupinu Koštéř s folklorem z pomezí
Hané, romskou skupinu z Olomouce a domácí Řečkovickou 13.

O historii jednotlivých národnostních menšin žijících u nás
a jejich kultuře promluví jako moderátoři Folklorního odpoledne
studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nejste-li dosud pevně rozhodnuti o svém programu na sobotní
odpoledne 16. května, přijděte zcela určitě k nám. Uvidíte, že
nebudete litovat.
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