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V prosinci loňského roku se objevila nepříjemná zpráva týkající se havarijního stavu prosklení budovy tělocvičen na Základní škole
Horácké náměstí 13. Došlo k popraskání copilitových výplní, které svou funkci plnily po celou dlouhou dobu existence budovy.
Městská část se rozhodla vyřešit vyskytnuvší se problém komplexně a najít řešení, které by znamenalo nejen nápravu nevyhovujícího stavu,
ale i zlepšení vlastností budovy jako takové,
a i zlepšení podmínek pro sportující žáky.
Takové řešení si nicméně žádalo poměrně
značné finanční prostředky, které bychom
pouze v rozpočtu městské části hledali jen
obtížně a na úkor jiných investic. Podařilo
se však získat dotaci od Statutárního města
Brna ve výši 2,95 mil. Kč, díky níž se mohla
akce s náklady 4,9 mil. Kč uskutečnit.
V letních měsících byla tudíž provedena
rekonstrukce prosklení obvodového pláště
tělocvičen spočívající v osazení plastovou
konstrukcí s hliníkovými výztužemi.
Zároveň bylo přikročeno i k zateplení
objektu a jeho opatření novou fasádou.
Zmíněné kroky vedoucí k výraznému
zlepšení tepelně-izolačních vlastností
budovy, taktéž povedou ke snížení
provozních nákladů na vytápění.  Zároveň
nové prosklení zabezpečí dostatečnou
ochranu před slunečním zářením, a umožní
tak žákům naší základní školy absolvovat
hodiny tělesné výchovy v příjemnějším
prostředí. Opomíjet nelze ani estetickou

stránku věci, nová fasáda dodala budově
tělocvičny nesrovnatelně atraktivnějšího
vzhledu, než tomu bylo doposud.
Stranou pozornosti nezůstala o letošních
letních prázdninách ani mateřská škola
Tumaňanova 59 na Mokré Hoře. Zde se
podařilo rekonstruovat oplocení a vjezd do
školky a také opravit její střechu. Na obě
akce přispělo významnou měrou město
Brno, jednalo se o částky 500 a 400 tisíc
Kč. V říjnu tohoto roku jsme přistoupili
ještě k výměně oken v suterénu a učebnách,
jež si vyžádala 200 tisíc Kč. Pozitivem jsou
opět úspory tepelné energie a úspory
prostředků na nátěry dosavadních
nevyhovujících oken.
Letošní rok tak byl z hlediska investic do
školských budov nad očekávání štědrý
a bylo by jen dobře, kdyby se nastolené
tempo dařilo držet i nadále.
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ZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVZPRÁVA ZE 3A ZE 3A ZE 3A ZE 3A ZE 34. A 35. SCHŮZE RMČ4. A 35. SCHŮZE RMČ4. A 35. SCHŮZE RMČ4. A 35. SCHŮZE RMČ4. A 35. SCHŮZE RMČ
333334. schůz4. schůz4. schůz4. schůz4. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 1onala 1onala 1onala 1onala 177777. 9. Rada:. 9. Rada:. 9. Rada:. 9. Rada:. 9. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - srpen 2008,
- jmenovala na následující tříleté období členy školské rady ZŠ Horácké

nám. Mgr. Michaelu Malinovou a pana Oldřicha Gardáše a členy školské
rady ZŠ Novoměstská paní Ivetu Kubovou a Ing. Vladimíra Fryce,

- schválila jako zhotovitele, který provede výměnu plynových sporáků v bytových
domech, firmu Kleiner Brno, s. r. o., Košinova 10, Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila smlouvu se společností A-OKNA s. r. o., Tišnovská 47, Kuřim,

na výměnu oken v MŠ Tumaňanova,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy  pozemků,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
35. schůz35. schůz35. schůz35. schůz35. schůze RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se ke RMČ se konala 8. 1onala 8. 1onala 8. 1onala 8. 1onala 8. 10. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:0. Rada:
- projednala plnění rozpočtu městské části za leden - září 2008,
- projednala zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2008,
- projednala plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden - září 2008,
- schválila jako zhotovitele, který vymění vodoměry na teplou a studenou

vodu v bytových domech, firmu Enbra, s. r. o., Durďákova 10, Brno,
- schválila smlouvu na servis výtahů v bytovém domě Žitná 15 s firmou

Výtahy - Slavík, s. r. o., Příční 10, Brno,
- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- souhlasila s novým návrhem organizace dopravy v Řečkovicích (tento návrh

přináší jen drobné změny - odstranění některých chyb v dopravním značení
či nahrazení starších typů značek novými, samotný systém dopravy se nemění),

- projednala petici proti zavedení linky městské hromadné dopravy do sídliště
Nové Medlánky (touto peticí se bude dále zabývat zastupitelstvo městské části),

- projednala žádost o zřízení přechodu pro pěší v Jandáskově ulici (při
křižovatce s ulicí Cupákovou) a požádala Odbor dopravy Magistrátu
města Brna o prověření možnosti zřídit zde přechod,

- schválila stanovisko ke kritické stati místní organizace KDU-ČSL „Jaké
byly ty letošní hody?“, týkající se Vavřineckých hodů 2008,

-  projednala zprávu předloženou výborem pro národnostní menšiny,
- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
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V jednom z minulých čísel ŘEČi jsem informoval o započetí budování
basketbalového a volejbalového hřiště v prostorách před ZŠ Horácké náměstí.
V průběhu letních měsíců bylo tedy přikročeno k zahájení prací spočívajících
v nahrazení stávajícího nevyhovujícího hlinitopísčitého povrchu
asfaltobetonovou plochou a osazení této plochy sloupy s koši na basketbal
a sloupky pro uchycení hrací sítě na volejbal. Nezbytné bylo též odvodnění
celého hřiště. Celkové náklady na akci dosáhly 4,2 mil. Kč, přičemž investice
byla financována jednak z dotace ve výši 2,2 mil. Kč získané z rozpočtu
Statutárního města Brna, jednak z vlastních zdrojů městské části.

Jsem velice rád tomu, že se stavbu podařilo zdárně a bez problémů
dokončit v plánovaném termínu, a obě hřiště jsou tak od poloviny září
k dispozici jak žákům ZŠ Horácké náměstí, tak sportovcům z řad veřejnosti.
Nezbývá než si přát, aby nové hřiště od podzimu začalo dobře sloužit!

MgrMgrMgrMgrMgr. Mar. Mar. Mar. Mar. Marek Visek Visek Visek Visek Viskkkkkooooottttt
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I když se v posledních letech rozšířil počet kulturních akcí, jež naše
městská část pořádá, zůstávají každoroční Vavřinecké hody nejrozsáhlejší
a nejdůležitější událostí tohoto druhu.

Záhy po skončení letošních hodů objevily se kritické připomínky
k jejich úrovni, pocházející z řad členů místní organizace KDU-ČSL.
Za své stranické kolegy je sepsal jejich zdejší předseda pan Jiří Prchal
(viz. rubrika „Ze života politických stran“ na straně 6).

V jeho stati nejprve zaujme správný postřeh, že „všemu a všem…
nelze vyhovět a ti, kteří byli letos spokojeni, jako vždycky mlčí“. Hned
v další větě se dočteme, že se ozývají ti, kteří mají k průběhu hodů výhrady,
což je - jak praví autor - logické. Skutečně se dosud ozval jediný nespokojenec
(kromě Jiřího Prchala a jeho spolustraníků), a spokojená většina zjevně
necítí potřebu dát o sobě vědět.

Hlavní výtky vznesené ve stati pana Prchala se týkají hodového
programu. „Je třeba dát více prostoru lidovému rázu hodů a méně tvorbě
umělé, např. muzikálové“, sděluje autor. Ohlas diváků však jasně doložil,
že vystoupení herců a hudebníků Městského divadla Brno s ukázkami ze
známých muzikálů nepochybně patřilo k nejzdařilejším částem celého
hodového víkendu. Řada diváků navíc nepatří ke skalním příznivcům
dechovky či lidové hudby, jíž si všichni dosyta mohli užít v sobotu.

VĚTVĚTVĚTVĚTVĚTVE OHRVE OHRVE OHRVE OHRVE OHROŽUJÍCÍ ELEKOŽUJÍCÍ ELEKOŽUJÍCÍ ELEKOŽUJÍCÍ ELEKOŽUJÍCÍ ELEKTRICKÉTRICKÉTRICKÉTRICKÉTRICKÉ
VEDENÍ MUSEJÍ BÝT ODSVEDENÍ MUSEJÍ BÝT ODSVEDENÍ MUSEJÍ BÝT ODSVEDENÍ MUSEJÍ BÝT ODSVEDENÍ MUSEJÍ BÝT ODSTRANĚNYTRANĚNYTRANĚNYTRANĚNYTRANĚNY

Pokud vlastníci či uživatelé pozemků neprovedou do 15. listopadu
ořez dřevin, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování elektrického
vedení, učiní tak zaměstnanci E.ON Česká republika vlastními prostředky.
Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, mají totiž
právo za tímto účelem vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti. Dřevní
hmotu ponechají na místě, klestí a další zbytky odstraní.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. Toto pásmo je u napětí od 1kV do 35 kV vymezeno
vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě strany; u napětí nad 35 kV do
110 kV tato vzdálenost činí 12 m.

Při ořezávání je však třeba se k vodičům přiblížit nejblíže na
předepsanou bezpečnou vzdálenost; blíž se nesmějí dostat ani pracovní
nástroje či padající větve. Bezpečná vzdálenost u nízkého napětí (400/230 V)
činí 1 m, u vysokého napětí (22 kV) 2 m a u velmi vysokého napětí (110 kV)
3 m. V lesních průsecích musejí mít pracovníci společnosti E.ON možnost
udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický
stav vedení nebo jeho provoz, mohou být prováděny pouze se souhlasem

Městské divadlo Brno na našich hodech reprezentoval i moderátor
Igor Ondříček, který se své role ujal v sobotu. Dle kritiků ovšem „svoji roli
tentokrát totálně nezvládl“. Následuje tedy doporučení dbát příště „víc na
profesionalitu  než na jméno“.

Igor Ondříček dozajista patří k předním a velmi oblíbeným brněnským
hercům i k oporám souboru Městského divadla. Zpochybňovat jeho
profesionalitu je  lichá  snaha, stejně tak nelze souhlasit s tvrzením o jeho
naprostém selhání. Jedná se ovšem o zcela jinou osobnost než v případě
Zdeňka Junáka, který v naší městské části hostoval v uplynulých dvou letech.
Dlužno též připomenout, že získat zdatného profesionála co moderátora na
akci  v období prázdnin, není věc nejlehčí. Mnozí z nich si užívají dovolené,
nebo dodávají lesku jiným podnikům. Mějme též na paměti, že zkušenost,
kterou u nás loni učinil Zdeněk Junák a s níž se svěřil svým kolegům, úkol
zajistit moderátora Vavřineckých hodů, rozhodně neusnadnila.

Nespokojené hlasy uvádějí, že mezi výčet nedostatků letošních
Vavřineckých hodů patří i předčasné ukončení sobotní zábavy před půlnocí.
Skončit v časných ranních hodinách následujícího dne by prý věci prospělo.
Hody však probíhají po dva dny, což poskytuje dostatečně dlouhý čas
k zábavě. K ukončení hudební produkce před půlnocí prvního víkendového
dne došlo na základě rozhodnutí hodového výboru s ohledem na nutnost
respektovat noční klid i přání mnoha občanů, kteří pomýšlejí na spánek
a rozhodně nechtějí do kuropění poslouchat ryčnou hudbu a halas tanečníků.

S vystoupeními účinkujících na hodech souvisí i velikost pódia.
S ohledem na prostorové možnosti areálu byly zvoleny co nejmenší rozměry
tohoto zařízení, avšak takové, aby se povolaní hudebníci na něj vešli.
Skromnější rozměry pódia okolnosti nedovolily zvolit, ostatně to, které
stálo v hodovém areálu, patří k nejmenším, jaká lze získat.

„Hodovému veselí by též prospěla spoluúčast zástupce Řečkovické
třináctky v hodovém výboru“, praví se dále ve stati pana Prchala. Jedná se
zajisté o názor hodný zamyšlení, ovšem jen do okamžiku, než si uvědomíme,
že Řečkovická třináctka bohužel nadále zůstává - přes všechna dřívější
ujišťování o chystané změně - volným sdružením kamarádů bez pevné
organizace a struktury. Údaje o jejím složení a počtu členů spadají mezi
neznámé veličiny. Nikdo také netuší, kdo tuto neformální skupinu vede
a s kým je tedy třeba jednat. Celou naznačenou situaci dokresluje fakt, že
výbor, jehož úkolem se stala příprava letošních hodů, byl radou městské
části jmenován dne 16. ledna 2008, zatímco první stárek byl zástupcům
radnice představen až 26. března 2008.

Pídíme-li se po skutečně slabých stránkách Vavřineckých hodů 2008,
pak zajisté musí padnout zmínka o úrovni občerstvení. Nedostatky
v zásobení stánků pochutinami i nápoji nelze přehlédnout, v tomto ohledu
nesporně mnohé volá po zlepšení.

Aby se Vavřinecké hody v dalších letech zbavily svých nedostatků,
nabízí místní organizace KDU-ČSL „pomoc v podobě aktivní účasti při
přípravě a průběhu příštích hodů“. V této souvislosti je třeba připomenout,
že člen KDU-ČSL, člen zdejšího zastupitelstva a předseda komise kultury
RNDr. Ivan Koláčný, byl od počátku členem výboru, který hody připravoval.
S jejich postupně se rodící podobou byl podrobně seznámen, a nevznesl
žádnou námitku či připomínku. Neučinili tak ani zbývající členové našeho
zastupitelstva z řad strany lidové, přestože o přípravě hodů, zejména
o jejich programové stránce, byli poměrně obšírně informováni v závěru
zasedání zastupitelstva dne 19. června 2008 (rada městské části byla
s přípravou hodů průběžně písemně seznamována, tyto podklady jsou
ostatním členům zastupitelstva též k dispozici).  Žádné slůvko o hodech
z jejich úst nezaznělo ani při jednání zastupitelstva dne 4. září 2008, prvním,
které následovalo po hodech.

Rada měsRada měsRada měsRada měsRada městststststské čáské čáské čáské čáské části Brti Brti Brti Brti Brno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkno-Řečkooooovice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrvice a Mokrá Horá Horá Horá Horá Horaaaaa
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ROROROROROZHOZHOZHOZHOZHOVVVVVOR S POSLANCEM EVROR S POSLANCEM EVROR S POSLANCEM EVROR S POSLANCEM EVROR S POSLANCEM EVROPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO POPSKÉHO PARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTUARLAMENTU

PETR DUCHOŇ PODPORPETR DUCHOŇ PODPORPETR DUCHOŇ PODPORPETR DUCHOŇ PODPORPETR DUCHOŇ PODPORUJE R 43UJE R 43UJE R 43UJE R 43UJE R 43
Rozhovor s Petrem Duchoněm, europoslancem a bývalým primátorem města Brna, o R 43.
11111. V E. V E. V E. V E. V Evrvrvrvrvropsopsopsopsopském parkém parkém parkém parkém parlamentu prlamentu prlamentu prlamentu prlamentu pracuacuacuacuacujejejejejettttte ve Ve ve Ve ve Ve ve Ve ve Výboru prýboru prýboru prýboru prýboru pro dopro dopro dopro dopro dopraaaaavu a cesvu a cesvu a cesvu a cesvu a cestttttooooovní ruch. V čvní ruch. V čvní ruch. V čvní ruch. V čvní ruch. V čem vidítem vidítem vidítem vidítem vidíte hlae hlae hlae hlae hlavní první první první první problémoblémoblémoblémoblémy dopry dopry dopry dopry dopraaaaavyvyvyvyvy

v Ev Ev Ev Ev Evrvrvrvrvropě a v Česopě a v Česopě a v Česopě a v Česopě a v České rké rké rké rké republice a jaký je Vepublice a jaký je Vepublice a jaký je Vepublice a jaký je Vepublice a jaký je Váš názáš názáš názáš názáš názor na R 43?or na R 43?or na R 43?or na R 43?or na R 43?
Nejobtížnější situace je v silniční dopravě. Ta nese v moderní společnosti hlavní břímě přepravy osob i zboží. Po

letecké dopravě je také nejrychleji se rozvíjejícím druhem dopravy. Lze se spolehnout na to, že silniční doprava v zemích EU,
a tedy i u nás, dále poroste. Dlouhodobá pozorování ukazují, že silniční doprava kopíruje vývoj HDP. U nás HDP roste,
v posledních letech dokonce rychleji než v okolních státech.

Hlavními problémy silniční dopravy jsou bezpečnost, nedostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura a její zanedbanost,
emise a hluk. Tyto problémy se napříč EU prohlubují zejména od západu na východ.

Specifickým rysem ČR je, že jsme tranzitní zemí. Přitom je naše dálniční síť velmi poddimenzovaná, stejně jako
silniční infrastruktura ve městech. I kdyby se v ČR dokončila dálniční síť, tak jak je naplánovaná, byla by hustota dálnic
u nás zhruba poloviční ve srovnání s průměrnou hustotou v zemích EU-15. Dokončení dálniční sítě je však zatím
v nedohlednu. Města trpí tranzitní dopravou nejvíce. Aut přibývá a výstavba nových, případně rozšíření starých komunikací,
je blokována některými nevládními organizacemi.

Jedním z rozumných projektů v Brně je výstavba R 43. Vždy jsem ji podporoval a budu ji podporovat i nadále. R 43 odvede část dopravního
tranzitu a poslouží především pro místní dopravu. Vedle R 43 je pro Brno důležitá výstavba Velkého městského okruhu, zejména královopolských tunelů.
Je nejvyšší čas pro stavbu VMO v úseku přes žabovřeské louky a v městské části Brno-sever.

2. Dopr2. Dopr2. Dopr2. Dopr2. Dopraaaaavvvvva má své negativní účinkya má své negativní účinkya má své negativní účinkya má své negativní účinkya má své negativní účinky. N. N. N. N. Neobáveobáveobáveobáveobávátátátátáte se, že se, že se, že se, že se, že se vybudoe se vybudoe se vybudoe se vybudoe se vybudovvvvváním R 43 tytáním R 43 tytáním R 43 tytáním R 43 tytáním R 43 tyto negativní účinky pro negativní účinky pro negativní účinky pro negativní účinky pro negativní účinky prooooojejejejejeví?ví?ví?ví?ví?
Chceme-li uchovat právo člověka svobodně se pohybovat, a já si to přeji, pak také musíme budovat dopravní infrastrukturu. Není možné jen

využívat to, co zde vybudovaly generace před námi. Doprava má své negativní účinky. Musíme však bojovat proti nim, nikoliv proti dopravě samotné.
Jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje bezpečnost dopravy, je infrastruktura. Moderní a dostatečně dimenzované komunikace významně přispějí
ke snížení počtu nehod na našich silnicích.

3. Lidé mají oba3. Lidé mají oba3. Lidé mají oba3. Lidé mají oba3. Lidé mají obavu zvu zvu zvu zvu ze še še še še škkkkkodlivých emisí. V poslední době se autodlivých emisí. V poslední době se autodlivých emisí. V poslední době se autodlivých emisí. V poslední době se autodlivých emisí. V poslední době se automobiloomobiloomobiloomobiloomobilový průmvý průmvý průmvý průmvý průmysl poysl poysl poysl poysl potýktýktýktýktýkají s noají s noají s noají s noají s novým povým povým povým povým požadažadažadažadažadavkem na rvkem na rvkem na rvkem na rvkem na redukedukedukedukedukci emisí Cci emisí Cci emisí Cci emisí Cci emisí CO2. Co si o tO2. Co si o tO2. Co si o tO2. Co si o tO2. Co si o tomtomtomtomtomtooooo
prprprprproblému moblému moblému moblému moblému myslítyslítyslítyslítyslíte?e?e?e?e?

Jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto problémy, tedy nejen emise, ale i hluk a bezpečnost dopravy, jsou řešitelné. Technický pokrok dokazuje,
že s emisemi, hlukem a bezpečnostními požadavky si prosperující společnost dokáže poradit. S každým rokem přichází na trh auta bezpečnější, s nižšími
emisemi i s nižší hladinou hluku. Při stavbě komunikací se používají nová opatření, která přispívají k eliminaci škodlivých vlivů dopravy. Nástupem
vodíku jako paliva pro automobily (s masovějším rozšířením se počítá po roce 2020) se emise spojené s dopravou dostanou na trvale přijatelnou úroveň.
S hlukem to dopadne zrovna tak.

V R 43 tedy vidím řešení části dopravních problémů města, nikoliv hrozbu pro životní prostředí.
4. V4. V4. V4. V4. Vy by by by by bydlítydlítydlítydlítydlíte v Byse v Byse v Byse v Byse v Bystrtrtrtrtrci. Nci. Nci. Nci. Nci. Není tení tení tení tení to náhodou tako náhodou tako náhodou tako náhodou tako náhodou tak, ž, ž, ž, ž, že tady u nás ře tady u nás ře tady u nás ře tady u nás ře tady u nás říkátíkátíkátíkátíkáte „jsem pre „jsem pre „jsem pre „jsem pre „jsem pro R 43“ a doma řo R 43“ a doma řo R 43“ a doma řo R 43“ a doma řo R 43“ a doma říkátíkátíkátíkátíkáte „jsem pre „jsem pre „jsem pre „jsem pre „jsem proooooti“?ti“?ti“?ti“?ti“?
Ujišťuji Vás, že v Bystrci i ve Vaší městské části říkám totéž.

Otázky kladla E. JílkOtázky kladla E. JílkOtázky kladla E. JílkOtázky kladla E. JílkOtázky kladla E. Jílkooooovvvvvá.á.á.á.á.

společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby společností ustanovené. Pokud by mělo dojít ke kácení dřevin mimo les, je třeba získat
povolení orgánu ochrany přírody, tedy příslušného úřadu městské části.

Nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat či odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý
provoz distribučních zařízení může být postihnuto Státní energetickou inspekcí.

Bližší informace poskytnou pracovníci společnosti E.ON na telefonních číslech 840 111 333 nebo 545 141 173.

InfInfInfInfInformace posormace posormace posormace posormace poskytl Ing. Bohdan Důbrkytl Ing. Bohdan Důbrkytl Ing. Bohdan Důbrkytl Ing. Bohdan Důbrkytl Ing. Bohdan Důbraaaaavvvvva, E.ON Česa, E.ON Česa, E.ON Česa, E.ON Česa, E.ON Česká rká rká rká rká republikepublikepublikepublikepublika, s. ra, s. ra, s. ra, s. ra, s. r. o.; t. o.; t. o.; t. o.; t. o.; teeeeext prxt prxt prxt prxt pro Řeč přo Řeč přo Řeč přo Řeč přo Řeč připripripripripraaaaavil Ing. Jan Klement, OŽPvil Ing. Jan Klement, OŽPvil Ing. Jan Klement, OŽPvil Ing. Jan Klement, OŽPvil Ing. Jan Klement, OŽP.....

HISHISHISHISHISTTTTTORIEORIEORIEORIEORIE

ZÁŘÍ 1ZÁŘÍ 1ZÁŘÍ 1ZÁŘÍ 1ZÁŘÍ 1938938938938938
Do seriálu „Osudové osmičky v dějinách našich národů“ zapadá

mimo všechnu pochybnost i září roku 1938, resp. všeobecná mobilizace
vyhlášená v souvislosti se stupňujícími se provokacemi a nestoudnými
územními požadavky ze strany henleinovců, podporovaných hitlerovským
Německem. Na obranu svých hranic tehdy s nadšením nastupovali vedle
profesionálních a prezenčních vojáků i záložníci, takže během několika
hodin byly obsazeny všechny pohraniční pevnosti a nejvýznamnější
strategická místa v republice.

V rámci ozbrojených sil tehdy zvláštní místo zaujímali příslušníci
Stráže obrany státu (SOS). Mezi nimi byl také dnes již devadesátiletý plk.
v.v. Jaroslav Buršík z Řečkovic, dlouholetý čelný představitel Českého svazu
bojovníků za svobodu a účastník II. národního odboje.

Tenkrát, 23. září před 70. lety, byl připraven spolu s dalšími československými
vojáky v betonové pevnosti u Liberce bránit svoji vlast. Jako „sosák“ na horkou
půdu pohraničí nastoupil s předstihem a byl účastníkem četných ozbrojených
střetů s henleinovci ještě dlouho před vyhlášením mobilizace.

Jaroslav Buršík nebyl sám, kdo v oněch hodinách 23. září byl odhodlán
s nadšením bojovat proti nacistům. Byly jich statisíce (např. můj otec
tehdy jako velitel kulometné čety brněnského 10. pěšího pluku držel se
svým mužstvem tři malé bunkry u Pohořelic - pozn. I.K.).

Všichni ti, kdo tehdy jako vlastenci byli mobilizováni a dnes ještě žijí,
si podobně jako plukovník Jaroslav Buršík zaslouží naše hluboké uznání a
vděk. Při příležitosti 70. výročí zářijové mobilizace převzal spolu s šesti dalšími
vybranými odbojáři při vzpomínkové slavnosti v Praze pamětní list Náčelníka
generálního štábu AČR. S plk. J. Buršíkem natočila ČT krátký rozhovor,
který byl poté odvysílán v rámci zpravodajství ČT a programového bloku
věnovanému památným zářijovým událostem roku 1938.

RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný

JUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTIJUBILANTI

V ŘÍJNU 2008 OSLAV ŘÍJNU 2008 OSLAV ŘÍJNU 2008 OSLAV ŘÍJNU 2008 OSLAV ŘÍJNU 2008 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

RRRRRudolf ALBREudolf ALBREudolf ALBREudolf ALBREudolf ALBRECHTCHTCHTCHTCHT 999997 le7 le7 le7 le7 lettttt
VVVVValerie KAŠTalerie KAŠTalerie KAŠTalerie KAŠTalerie KAŠTÁNKÁNKÁNKÁNKÁNKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999994 le4 le4 le4 le4 lettttt
DrDrDrDrDrahomírahomírahomírahomírahomíra INDRa INDRa INDRa INDRa INDROOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 999991 le1 le1 le1 le1 lettttt
OldřOldřOldřOldřOldřich NOich NOich NOich NOich NOVVVVVOOOOOTNÝTNÝTNÝTNÝTNÝ 90 le90 le90 le90 le90 lettttt
JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav KRAv KRAv KRAv KRAv KRAJÍČEKJÍČEKJÍČEKJÍČEKJÍČEK 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
ZdeňkZdeňkZdeňkZdeňkZdeňka PRAa PRAa PRAa PRAa PRAVEVEVEVEVEČKČKČKČKČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
VVVVVěrěrěrěrěra BARa BARa BARa BARa BARTTTTTOŠOOŠOOŠOOŠOOŠOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
RůžRůžRůžRůžRůžena MAena MAena MAena MAena MACHÁČKCHÁČKCHÁČKCHÁČKCHÁČKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Libuše DUŠÍKLibuše DUŠÍKLibuše DUŠÍKLibuše DUŠÍKLibuše DUŠÍKOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Marie PŘICHYSMarie PŘICHYSMarie PŘICHYSMarie PŘICHYSMarie PŘICHYSTTTTTALALALALALOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
JarJarJarJarJarmila Kmila Kmila Kmila Kmila KOŠŤOŠŤOŠŤOŠŤOŠŤÁLÁLÁLÁLÁLOOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
JarJarJarJarJarmila HONOmila HONOmila HONOmila HONOmila HONOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
AneAneAneAneAnežkžkžkžkžka ULRICHOa ULRICHOa ULRICHOa ULRICHOa ULRICHOVVVVVÁÁÁÁÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
BohunkBohunkBohunkBohunkBohunka Sa Sa Sa Sa SADOADOADOADOADOVVVVVSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ 85 le85 le85 le85 le85 lettttt
Vladimír FRANCVladimír FRANCVladimír FRANCVladimír FRANCVladimír FRANC 80 le80 le80 le80 le80 lettttt

VŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NVŠEM NAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAAŠIM OSLAVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEUVENCŮM K JEJICH JUBILEU
VŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDVŠE NEJLEPŠÍ PŘEJE REDAKAKAKAKAKCE.CE.CE.CE.CE.

OPRAOPRAOPRAOPRAOPRAVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZVY TELEVIZORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BORŮ V BYYYYYTETETETETECHCHCHCHCH
zákzákzákzákzákazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prazníkům prooooovvvvvádíádíádíádíádí

JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Hanákv Hanákv Hanákv Hanákv Hanák, Kár, Kár, Kár, Kár, Kárníkníkníkníkníkooooovvvvva 22,a 22,a 22,a 22,a 22,
tttttel.: 5el.: 5el.: 5el.: 5el.: 549 249 249 249 249 272 5872 5872 5872 5872 5877777P
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KLKLKLKLKLUB DŮCHODCŮ MOKRÁ HORA - PŘEDNÁŠKY PRUB DŮCHODCŮ MOKRÁ HORA - PŘEDNÁŠKY PRUB DŮCHODCŮ MOKRÁ HORA - PŘEDNÁŠKY PRUB DŮCHODCŮ MOKRÁ HORA - PŘEDNÁŠKY PRUB DŮCHODCŮ MOKRÁ HORA - PŘEDNÁŠKY PROOOOO
DŮCHODCE NDŮCHODCE NDŮCHODCE NDŮCHODCE NDŮCHODCE NA DRA DRA DRA DRA DRUHÉ POLUHÉ POLUHÉ POLUHÉ POLUHÉ POLOLETÍ 2008OLETÍ 2008OLETÍ 2008OLETÍ 2008OLETÍ 2008

pondělí    10. 11. doc. RNDr. Alena Žákovská: Na nejvyšší horu Malajsie 16.00 hod.
pondělí    24. 11. doc. RNDr. Alena Žákovská:  Nejmenší lidé světa Malajsie 16.00 hod.
pondělí      8. 12. Vánoční beseda v 16.00 hod.
Ve čtvrtek 6. listopadu 2008 se koná den otevřených dveří v Denním a vícedenním stacionáři Naděje Hapalova 20.
Od 10.00 - 17.00 hod. po dobu otevřených dveří je zajištěno pohoštění.
Těší  se na Vás kolektiv zaměstnanců Naděje.

JiřJiřJiřJiřJiří Marí Marí Marí Marí Martínektínektínektínektínek

DDDDDALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFALŠÍ INFORMAORMAORMAORMAORMACECECECECE

DEN ODEN ODEN ODEN ODEN OTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DTEVŘENÝCH DVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍVEŘÍ
Zaměstnanci a klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza zvou všechny zájemce z řad
veřejnosti na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V našich prostorách na ulici Terezy Novákové 62a ve

druhém patře budovy Vás rádi
přivítáme ve ČTČTČTČTČTVRVRVRVRVRTEKTEKTEKTEKTEK
20. LIS20. LIS20. LIS20. LIS20. LISTTTTTOPOPOPOPOPADU 2008 v doběADU 2008 v doběADU 2008 v doběADU 2008 v doběADU 2008 v době
od 1od 1od 1od 1od 10.00 do10.00 do10.00 do10.00 do10.00 do177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PPPPPaaaaavlína Břvlína Břvlína Břvlína Břvlína Březinoezinoezinoezinoezinovvvvvááááá

PODĚKPODĚKPODĚKPODĚKPODĚKOOOOOVVVVVÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍÁNÍ
Moravská komenda Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského děkuje tímto všem štědrým dárcům, kteří přispěli v zářijové humanitární
sbírce dětským oblečením pro Fond ohrožených dětí - zařízení Klokánek v Brně.

RNDrRNDrRNDrRNDrRNDr. Iv. Iv. Iv. Iv. Ivan Kan Kan Kan Kan Koláčnýoláčnýoláčnýoláčnýoláčný, K, K, K, K, KCLJ CLJ CLJ CLJ CLJ velitvelitvelitvelitvelitel kel kel kel kel komendyomendyomendyomendyomendy

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT

11111. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl nár. NH BRNO, o.s., oddíl národní házodní házodní házodní házodní házenéenéenéenéené

Novoměstská 21a, 621 00 Brno, IČO: 26627809
Bank. spojení: ČSOB Brno,

č. účtu: 183944484/0300,
www.1nhbrno.cz, e-mail: 1nhbrno@1nhbrno.cz

PO DEVÍTI KPO DEVÍTI KPO DEVÍTI KPO DEVÍTI KPO DEVÍTI KOLEOLEOLEOLEOLECHCHCHCHCH
VEDOU HÁZENKÁŘI 1VEDOU HÁZENKÁŘI 1VEDOU HÁZENKÁŘI 1VEDOU HÁZENKÁŘI 1VEDOU HÁZENKÁŘI 1. NH BRNO. NH BRNO. NH BRNO. NH BRNO. NH BRNO

TTTTTABULKUABULKUABULKUABULKUABULKU

Prvoligová jízda zatím probíhá úspěšně a bez většího zaškobrtnutí.

Sedmé, osmé a deváté kolo se opět hrálo v Řečkovicích a domácí postupně
deklasovali Příchovice (24:14), Přeštice (31:15) a v posledním letošním duelu
na domácí půdě 1. NH BRNO vyhrálo ve vloženém 16. kole znovu nad
Dobruškou 27:17. Do konce podzimu zbývají pouhá tři kola.
Brňané budou zajíždět do pražských Čakovic a poté do Nýřan
a Plzně. Uvidíme, zda si udrží tým kouče Zdeňka Filípka
výbornou první pozici po podzimních bojích. Národní házená
se pomalu ukládá k zimnímu spánku, všechny diváky a nejen
obyvatele Řečkovic zveme již teď na jarní duely, které startují
v měsíci dubnu 2009. 1. NH BRNO znovu hraje o titul mistra
republiky, vstupné je vždy dobrovolné a diváci se mohou těšit
na doprovodný program, kvalitní občerstvení a hezkou
házenkářskou podívanou, kterou předvádí hráči v útulném areálu
na Novoměstské ulici.

111115.5.5.5.5.111110. 2008, R0. 2008, R0. 2008, R0. 2008, R0. 2008, Roman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčoman Zajíčekekekekek
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ZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVZE ŽIVOOOOOTTTTTA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH SA POLITICKÝCH STRANTRANTRANTRANTRAN

JAKÉ BJAKÉ BJAKÉ BJAKÉ BJAKÉ BYLYLYLYLYLY TY TY TY TY TY LETY LETY LETY LETY LETOŠNÍ HODOŠNÍ HODOŠNÍ HODOŠNÍ HODOŠNÍ HODY?Y?Y?Y?Y?
Vavřinecké hody jsou v naší MČ pojmem, na jichž adresu se za celých těch snad šestnáct let snesla mnohá slova chvály i kritiky. Po loňském, hodně

nešťastném ročníku, došlo k určitému uklidnění díky vstřícnosti a ústupkům z obou stran. Hody letos organizoval hodový výbor složený z členů
zastupitelstva, svoje názory a přání vyslovila v době příprav Řečkovická 13 a mnohé byly přijaty a do programu zahrnuty. Všemu a všem však nelze
vyhovět a ti, kteří byli letos spokojeni, jako vždycky mlčí. Ozývají se ti, kteří mají k průběhu hodů výhrady - to je logické. Jejich připomínky, tak jak byly
vyslechnuty a nám sděleny, lze shrnout do následujících bodů, které by bylo dobře vzít do úvahy pro příští rok.

Při skladbě programu dát větší prostor lidovému rázu hodů - více folkloru (letos výtečná cimbálovka) a méně tvorby umělé (např. hudba z muzikálů).
Při výběru moderátorů dbát víc na profesionalitu než na jméno (známý herec pan Igor Ondříček svoji roli tentokrát totálně nezvládl).

SVSVSVSVSVAAAAATTTTTOONDŘEJSKÉOONDŘEJSKÉOONDŘEJSKÉOONDŘEJSKÉOONDŘEJSKÉ
CEILIDH ANEB DCEILIDH ANEB DCEILIDH ANEB DCEILIDH ANEB DCEILIDH ANEB DALŠÍALŠÍALŠÍALŠÍALŠÍ

SKSKSKSKSKOOOOOTTTTTSKÁSKÁSKÁSKÁSKÁ
TTTTTANCANCANCANCANCOOOOOVVVVVAČKA NAČKA NAČKA NAČKA NAČKA NAAAAA

SÝPCESÝPCESÝPCESÝPCESÝPCE
Všechny příznivce Skotské kultury zveme na
letošní skotskou tancovačku - Ceilidh [kejlí] na
Sýpce, kterou pořádáme při příležitosti svátku
Svatého Ondřeje, skotského patrona. Akce
organizovaná volnočasovým klubem Skotský Pes
naváže na tématickou tradici plesů a tancovaček
v Medláneckém kulturním centru, a to v sobov sobov sobov sobov sobotututututu
22. lis22. lis22. lis22. lis22. listttttopadu od 1opadu od 1opadu od 1opadu od 1opadu od 19.30 hodin9.30 hodin9.30 hodin9.30 hodin9.30 hodin. O hudební
doprovod se letos postará kapela Alastair
s výborným skotským repertoárem. Skotské tance
budou návštěvníci moci sledovat v podání
taneční skupiny Žert, výuku tanců opět povede
zkušený lektor Mike Scott z Edinburgu (překlad
do češtiny bude zajištěn). The Whisky Shop
z Brna nabídne k ochutnání vybrané skotské
jednosladové whisky a třešničkou na dortu bude
menší tombola s (nejen) skotskými cenami.
Nebudou chybět skotské dudy ani muži
v tradičních suknicích - kiltech. Detailní
informace i fotografie z minulých podobných
akcí najdete na webu www.skotskypes.cz. Po
zkušenostech z předchozích let doporučujeme
zajistit si vstupenky v předprodeji - bude probíhat
od 22. ř íjna v obchůdku CK Kudrna
(v podchodu Hlavním nádraží) a ve Whisky
Shopu (Dům Pánů z Lipé, nám. Svobody 6).
Srdečně zve a na další setkání se těší

SkSkSkSkSkoooootststststský peský peský peský peský pes

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA

NNNNNooooovvvvvoměsoměsoměsoměsoměstststststská 43ká 43ká 43ká 43ká 43
tttttel. 5el. 5el. 5el. 5el. 5444441 221 221 221 221 227 057 057 057 057 0544444

PPPPPo-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-1o-Pá 9-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-18, SO 8-12 hod.2 hod.2 hod.2 hod.2 hod.

Akční cenAkční cenAkční cenAkční cenAkční ceny zimních pneu již od:y zimních pneu již od:y zimních pneu již od:y zimních pneu již od:y zimních pneu již od:
1111165/70 R165/70 R165/70 R165/70 R165/70 R13 723 723 723 723 727,-17,-17,-17,-17,-165/70 R165/70 R165/70 R165/70 R165/70 R14 999,-14 999,-14 999,-14 999,-14 999,-185/60 R185/60 R185/60 R185/60 R185/60 R14 999,-4 999,-4 999,-4 999,-4 999,-
1111195/65 R195/65 R195/65 R195/65 R195/65 R15 15 15 15 15 1.....1111180,- 205/55 R180,- 205/55 R180,- 205/55 R180,- 205/55 R180,- 205/55 R16 2.06 2.06 2.06 2.06 2.070,70,70,70,70,
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cececece ce DrDrDrDrDrobné údrobné údrobné údrobné údrobné údržbářsžbářsžbářsžbářsžbářské prké prké prké prké práce v domácnosáce v domácnosáce v domácnosáce v domácnosáce v domácnostititititi

(kapající kohoutky, odpadlé omítky a kachličky, aj.)
provede JarJarJarJarJaroslaoslaoslaoslaoslav Rv Rv Rv Rv Roháčoháčoháčoháčoháčekekekekek, Brigádnická 2, Brigádnická 2, Brigádnická 2, Brigádnická 2, Brigádnická 211111,,,,,

tttttel: 7el: 7el: 7el: 7el: 773 9873 9873 9873 9873 987 7257 7257 7257 7257 725

Hody jsou jen jednou do roka - bylo by dobré, kdyby šlo sobotní
zábavu prodloužit o pár hodin za půlnoc, jak je to obvyklé v jiných
městských částech a obcích (letos např. sousední Ivanovice).

Název hody je snad odvozen od slovesa „hodovati“ - v sobotu kolem
22.00 hod. byl už výběr jídel i nápojů minimální, nealko-nápoje zmizely již
mnohem dřív, takže o nějakém hodování v tu dobu nemohla být ani řeč.
Rovněž tanečnímu parketu bylo ubráno až zbytečně mnoho ve prospěch
pódia pro hudbu.

Všechny uvedené připomínky nic neubírají na faktu, že letošní
Vavřinecké hody byly dobře zvládnuty zejména organizačně, za což je
třeba poděkovat zvláště řadovým pracovníkům řečkovické radnice, kteří
oba dny pracovali s mimořádným nasazením. Zejména v programové části
a „logistice“ je co zlepšovat. Spoluúčast zástupce Řečkovické 13 v hodovém
výboru by asi celé věci prospěla.

Pomoc v podobě aktivní účasti při přípravě a průběhu příštích hodů
nabízí i naše MO KDU-ČSL.

JiřJiřJiřJiřJiří Prí Prí Prí Prí Prchalchalchalchalchal

přpřpřpřpředseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSLedseda MO KDU-ČSL
Placená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzPlacená inzererererercecececece
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PRODÁM červenou Š Felicii, r. v. 97, 1,3 MPi, typ LXi. Dobrý motor,
koroze. Cena cca 25 tis. Kč. Tel.: 604 202 181.
MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776.
POČÍTAČOVÉ služby - instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě.
Tel.: 728 041 247, www.netmasters.cz
AUTOKLEMPÍRNA - veškeré opravy. Tel.: 728 101 936.
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541211165.
AUT. PRAČKY-OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel.: 602756559.
www. hracicka.cz - obchod plný hraček. Osobní odběr v Brně.
POVEDU Vaše účetnictví vč. DPH a mezd. Tel.: 603 903 029.
AVIA - KONTEJNERY 3,5 t. Odvoz suti, dovoz písku. POKLÁDÁNÍ
ZÁMKOVÉ DLAŽBY. Tel.: 739 634 365.
DŮCHODOVÁ reforma se blíží. Víte co Vás čeká a jste na ni připraveni?
Poradenská činnost. Ing. Krajčovičová. Tel.: 776583795.
PRONAJMU zahradu v Řečkovicích v katastru Úlehle 274 m2. Tel.: 605 292 621.
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“.
NABÍDNĚTE nám jakoukoliv Vaši nemovitost k prodeji či k pronájmu.
Zaručujeme Vám nejvyšší výnos a rychlý průběh transakce. Naše RK se
vyznačuje osobním, seriózním přístupem a maximálním nasazením. Volejte
777 739 818 nebo 606 724 874.
PRONAJMU garáž na ulici Renčova. Tel.: 723 026 730.
FIRMA KEŠOVKA a.s. rozšiřuje svoje řady o obchodní zástupce. Práce na
VPP, volejte Kopřivová 773 989 833.
PRODÁM karavan na grilování kuřat Řečkovice, tel.: 607 242 135.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ již od 1 roku, odborná péče s pestrým programem,
zájmové kroužky, více na www.klubik.info, tel. 604566997.
POLIKLINIKA Medivita DPmB, Hudcova 74a, Brno-Medlánky zahajuje
provoz PEDIKÚRY tel.: 723 428 062 a MASÁŽE tel.: 732 834 532.
HUBNUTÍ POD DOHLEDEM. Odborné poradenství pro zdravý životní
styl a výživu. Tel.: 603 796 240.
MALBY - NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541262997, 604731918. www.malby-natery.eu
DVOUPODLAŽNÍ, řadový, jednogenerační rodinný dům - Řečkovice,
Filkukova, s dvorkem a zahrádkou. Možnost půdní vestavby. Obytná plocha
110 m2. Cena 4.500.000,- Kč. RENČ REALITY, T: 538 711 789. Více info
a foto na www.renc.cz
VYMĚNÍM OB 1+1 pěkný, zrekonstruovany byt s balkonem v Řečkovicích
 za 2+1 a větší, také v Řečkovích. Kontakt: +420 775 746 626.
PROVÁDÍM elektroinstalace,revize,hromosvody,byt.jádra od 70.tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834.
PRODÁM pěknou kuchyňskou linku, imit.sv.dřevo (buk), d:260 cm - možná
úprava na 240 cm, vč.sporáku Mora plyn/el. trouba, digestoře,velkého
nerez dřezu (pravá str.),baterie a prac.desky. Jako nová,praktická
údržba,výhodná cena. Tel.: 608 456 990.

KULKULKULKULKULTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKTURNÍ AKCE V NCE V NCE V NCE V NCE V NAŠÍ MĚSAŠÍ MĚSAŠÍ MĚSAŠÍ MĚSAŠÍ MĚSTTTTTSKÉSKÉSKÉSKÉSKÉ
ČÁSČÁSČÁSČÁSČÁSTITITITITI

TTTTTaké v závěraké v závěraké v závěraké v závěraké v závěru leu leu leu leu letttttošního rošního rošního rošního rošního rokokokokoku se usu se usu se usu se usu se uskkkkkutututututeční v naší měseční v naší měseční v naší měseční v naší měseční v naší městststststskékékékéké
čásčásčásčásčásti někti někti někti někti několik kolik kolik kolik kolik kulturulturulturulturulturních akních akních akních akních akcí:cí:cí:cí:cí:
- pátpátpátpátpátek 1ek 1ek 1ek 1ek 14. lis4. lis4. lis4. lis4. listttttopadu v 1opadu v 1opadu v 1opadu v 1opadu v 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod. - vernisáž výstavy „Obrazy“ brněnského

malíře Stanislava Sedláčka, která se uskuteční vvvvve dnech 1e dnech 1e dnech 1e dnech 1e dnech 14. 14. 14. 14. 14. 111111. - 23. 1. - 23. 1. - 23. 1. - 23. 1. - 23. 111111.....
ve výstavních prostorách Galerie na řečkovické radnice,

- neděle 23. lisneděle 23. lisneděle 23. lisneděle 23. lisneděle 23. listttttopadu vopadu vopadu vopadu vopadu ve 1e 1e 1e 1e 14.00 a 14.00 a 14.00 a 14.00 a 14.00 a 177777.00 hod..00 hod..00 hod..00 hod..00 hod. - divadelní představení hry
„Divotvorný hrnec“ v podání Ř13 v řečkovické sokolovně,

- útútútútúterererererý 2. prý 2. prý 2. prý 2. prý 2. prosince v 1osince v 1osince v 1osince v 1osince v 16.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod.6.00 hod. - divadelní představení pro děti v podání
„Loutkového divadla Bedruňka“ v zasedacím sále řečkovické radnice,

- čtvrčtvrčtvrčtvrčtvrtttttek 1ek 1ek 1ek 1ek 111111. pr. pr. pr. pr. prosince v 1osince v 1osince v 1osince v 1osince v 18.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod.8.00 hod. - Adventní koncert v kostele sv. Vavřince.

Jan JandlJan JandlJan JandlJan JandlJan Jandl

SSSSSTTTTTOPOPOPOPOPYYYYY, K, K, K, K, KTERÉ ČAS NETERÉ ČAS NETERÉ ČAS NETERÉ ČAS NETERÉ ČAS NEODODODODODVVVVVÁLÁLÁLÁLÁL
„„„„„POŽEHNÁNÍ A HODNĚ ZDPOŽEHNÁNÍ A HODNĚ ZDPOŽEHNÁNÍ A HODNĚ ZDPOŽEHNÁNÍ A HODNĚ ZDPOŽEHNÁNÍ A HODNĚ ZDARARARARARU VŠEM, U VŠEM, U VŠEM, U VŠEM, U VŠEM, KKKKKTEŘÍTEŘÍTEŘÍTEŘÍTEŘÍ

CHTĚJÍ PRCHTĚJÍ PRCHTĚJÍ PRCHTĚJÍ PRCHTĚJÍ PROBUDIT VZPOMÍNKY“.OBUDIT VZPOMÍNKY“.OBUDIT VZPOMÍNKY“.OBUDIT VZPOMÍNKY“.OBUDIT VZPOMÍNKY“.

Tak zní citát z návštěvní knihy galerie Efram v Mikulově, po které i vás
možná provázela sympatická výtvarnice Sylva Chludilová. S částí její tvorby
se mohli seznámit i návštěvníci Galerie na radnici. Vernisáž výstavy proběhla
v pátek 12. září a přítomná autorka zde využila příležitosti k zajímavému
vyprávění o své poslední cestě do Izraele a návštěvě Jeruzaléma. Setkání
s významným místem všech velkých monoteistických náboženství vylíčila
jako silný emotivní zážitek. Vyznala se ze svého obdivu k městu, které není
pro židovské obyvatele pouhým hlavním městem, ale především domovem
všech Židů z celého světa. Návštěva Chrámové hory, „Zdi nářků“ a mnoha
dalších posvátných míst zanechala v její duši hluboký dojem
a ukázala cestu k další tvorbě v podobě řady nových námětů. Sylva
Chludilová vidí věci srdcem a dokáže své postřehy a myšlenky velmi dobře
přiblížit ostatním. Samotná výstava přinesla vzpomínky všem, kteří již
nemohou pamatovat někdejší tvář Mikulova,podobu starých domů, dvorů
a temných zákoutí dávno zaniklých uliček židovské čtvrti. Klasická
olejomalba, ale i půvabné koláže a nevšední experimenty zaujaly na první
pohled. A pokud se vám snad nepodařilo zhlédnout výstavu během
určených dnů, pak můžeme jen doporučit návštěvu mikulovské galerie
Efram v Husově ulici. Kromě obrazů uvidíte také sochy, keramiku, sklo,
šperky, ale i publikace a upomínkové předměty s židovskými motivy.

IveIveIveIveIveta Kta Kta Kta Kta Kubouboubouboubovvvvvááááá

KULKULKULKULKULTURATURATURATURATURA
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TJ  Sokol Řečkovice pořádá již 3. ročník
taneční zábavy s „rockovým nádechem“

SOBSOBSOBSOBSOBOOOOOTTTTTA 1A 1A 1A 1A 13. 13. 13. 13. 13. 12. 2008 20.002. 2008 20.002. 2008 20.002. 2008 20.002. 2008 20.00
SOKSOKSOKSOKSOKOLOLOLOLOLOOOOOVNVNVNVNVNA ŘEA ŘEA ŘEA ŘEA ŘEČKČKČKČKČKOOOOOVICEVICEVICEVICEVICE

Hraje:

Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné: 50,- v předprodeji/80,- na místě
www.vikyr.zde.cz RRRRRezezezezezererererervvvvvace a přace a přace a přace a přace a předpredpredpredpredprodeodeodeodeodejjjjj
vvvvvssssstupenek na ttupenek na ttupenek na ttupenek na ttupenek na tel.:el.:el.:el.:el.: 608 4608 4608 4608 4608 4111117 2597 2597 2597 2597 259

ZNÁZNÁZNÁZNÁZNÁTE STE STE STE STE SVŮJ RIZIKVŮJ RIZIKVŮJ RIZIKVŮJ RIZIKVŮJ RIZIKOOOOOVÝ TUK?VÝ TUK?VÝ TUK?VÝ TUK?VÝ TUK?
Přijďte si ho změřit do
LÉKÁRNY SLÉKÁRNY SLÉKÁRNY SLÉKÁRNY SLÉKÁRNY SALALALALALVIAVIAVIAVIAVIA

Banskobystrická 40, Brno - Řečkovice
v listopadu 2008 a v lednu 2009

kkkkkaždou saždou saždou saždou saždou střtřtřtřtředu 9.30 – 1edu 9.30 – 1edu 9.30 – 1edu 9.30 – 1edu 9.30 – 111111.30 hod..30 hod..30 hod..30 hod..30 hod.

OznámeníOznámeníOznámeníOznámeníOznámení
Prodejna galanterie, kusového

a metrového zboží Anny
Sedlákové

byla z ulice Vránovy 171
přestěhována na Měřičkovu 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
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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 12. 11. 2008. Zdarma.
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