
2. Místem konání voleb
v okrsku Č. 282 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 116 do konce sudá Banskobystrická 123 do konce lichá
Dlouhé hony Dudíkova
Jary Cimrmana

C Kořískova
Kuřimská 21
Podhájí
Vránova 1-43 lichá
v okrsku Č.283 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 68-112 sudá Banskobystrická 77-121 lichá
Filkukova sudá Ječná 1-17 lichá
Měřičkova 1-31 lichá Měřičkova 2-18 sudá
Nové nám. Sibiřská 60-64 sudá
Sibiřská 67-103 lichá Vránova 45-113 lichá
Vránova 48-100 sudá
v okrsku Č.284 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Novoměstská 1-21 lichá Zitná 15-23 lichá
v okrsku Č.285 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boskovická 3-17 lichá Zitná 1-13 lichá
Zitná 8-44 sudá
v okrsku Č.286 je místnost pro hlasování ZŠ Novoměstská 21
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu[ Boskovicka 2 16 suda Letovicka 115 hcha
Letovicka 222 suda Merickova 44-54 suda

Cv okrsku Č 287 je mistnost pro hlasovani ZŠ Novoměstska 21
pro opravnene obcany s adresou mista trvaleho pobytu
Kunštátská 1-31 lichá Kunštátská 2-4 sudá
Novoměstská 23-63 lichá
v okrsku Č.288 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám.13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Horácké nám. 2-9
v okrsku Č.289 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám.13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Banskobystrická 1-75 lichá Banskobystrická 2-66 sudá
Böhmova Filkukova lichá
Horácké nám. 10-11 Horácké nám. 13
Kolaříkova Kořenského
Měřičkova 28-42 sudá Měřičkova 33-91 lichá
Vránova 104-166 sudá Vránova 115-191 lichá
v okrsku Č.290 je místnost pro hlasování ZŠ Horácké nám.13
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Ječná 2-42 sudá Ječná 21-39 lichá
Koláčkova Medlánecká lichá
Olšanského Sibiřská 3-65 lichá
Sibiřská 8-56 sudá
v okrsku Č.291 je místnost pro hlasování Gym. Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Dillingerova Družstevní
Medlánecká 4-26 sudá Renčova 1-15 lichá
Vitáskova Nachová
Zlutá
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v okrsku č.292 je místnost pro hlasování Gym. Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Kremličkova 2-10 sudá Renčova 2-36 sudá
Renčova 17-23 lichá Skrétova 2-12 sudá
v okrsku Č.293 je místnost pro hlasování Gym. Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Bohatcova Díly
Jelení K Západi
Prašná 1rumperk
Terezy Novákové Zilkova
Gusty Bláhové
v okrsku Č.294 je místnost pro hlasování Gyin. Terezy Novákové 2
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Azurová Duhová
Fialová Kubova
Lacinova Ladova
Oranžová
v okrsku Č.295 je místnost pro hlasování ÚMČ Palackého náin.11
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Malíkova Marie Hübnerové
Ovčíma Palackého nám.
Uprkova Vážného
Veselka
v okrsku Č296 je místnost pro hlasování VOŠ a SC)ŠIKS, Hapalova 6
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
bratří Křičků Generála Kadlece
Kárníkova Ulehle
v okrsku Č297 je místnost pro hlasování VOŠ a SOŠIKS, Hapalova 6
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Cupákova Dolnice
Gromešova Hapalova
Jandáskova 1-27 lichá Jandáskova 2-22 sudá
Jehnická Karásek 1
Královka sudá Kronova 2a-30 sudá
Kronova 17-47 lichá Loučky
Luh Maříkova 1
Maříkova 2-42 sudá
náměstí Vojt. Matyášové lichá
Vlasty Pittnerové lichá
v okrsku Č.298 je místnost pro hlasování MŠ, Tumaňanova 59
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
Boženy Antonínové Brigádnická
Jandáskova 22a-52 sudá Jandáskova 45-67 lichá
Pod hájkem Pod zahradami
Skoumalova Skrejš
Tumaňanova 1-59 lichá Tumařianova 2-74 sudá
U Vránova mlýna Uhledná
KU Mokrá Hora KU Rečkovice
3. Voliči bude umožněno hlasování ve volbách d2 zastupitelstev
obcí, když prokáže svoji totožnost a státní občanství Ceské republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem Ceské republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
VBrně dne 9. 8. 2006 starosta
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Starosta městské Části Brno - ŘeČkovice a Mokrá Hora podle 15, písm. b zákona Č. 491/2001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 20. 10. 2006 od 14 00 hodin do 22 00 hodin

21. 10. 2006 od 8 00 hodin do 14 00 hodin

Kuřimská 2-42 sudá
Palackého tř. 172 do konce sudá
Skutilova
Vránova 2-46 sudá

Sněžná 5-10
Zelezničařská



INFORMACE ÚMČ

ZPRAVA Z 68. SCHŮZE RMČ
A Z XXVIII. ZASEDÁNÍ ZMČ

2006,
- schválila jako dodavatele, který provede modernizaci výtahu

bytovém domě Horácké nám. 8/9, firmu Otis, a. s., Cejl 43,
Brno,

- projednala bytové záležitosti,
- schválila jako dodavatele, který provede úpravu parkovacích stání

v ulici Boskovické, firmu Cooptel, stavební a. s., Cernovické
nábřeží 7, Brno,

- projednala majetkové záležitosti - pronájmy a prodeje nemovitostí,
- souhlasila s využitím osmi parkovacích míst na parkovišti před

domem Novoměstská 45 - 59 k parkování vozidel obyvatel šesti
zamýšlených bytů v nástavbě na objektu Novoměstská 43,

- projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.

XXVIII. zasedání ZMČ se konalo 7. 9. Zastupitelstvo:

- vzalo na vědomí výsledky hospodaření městské části za leden -

červen 2006,
- schválilo potřebná rozpočtová opatření,
- schválilo rozpočtový výhled vlastních příjmů městské části na

období 2008 - 2017,
- vzalo na vědomí plnění rozpočtu bytového hospodářství za leden

- červen 2006,
- souhlasilo s převodem nepotřebného vojenského majetku -

obytných domů a pozemků při řečkovických kasárnách - do
majetku města Brna,

- schválilo dohodu o poskytnutí investičního příspěvku 500 000 Kč
sdružení Naděje na úpravy objektu v Hapalově ulici (příspěvek
pochází z prostředků města Brna),

- projednalo majetkové záležitosti - prodeje a směny pozemků,
- projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory

PŮjČKY Z FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ

Statutární město Brno vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování
návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města
Brna - etapa I. roku 2007.

Z fondu je možné získat návratnou účelovou půjčku na opravu
a modernizaci bytových domů. Jednotlivé tituly půjček jsou
obnova střechy, zřízení plynového, elektrického nebo jiného
ekologického topení, měření a regulace tepla a teplé užitkové
vody, odstranění zemní vlhkosti, zajištění statiky domu, obnova
fasády domu, zateplení, obnova oken, vybudování sociálního
zařízení v bytě, kde dosud není, rekonstrukce všech instalací,
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo
půdní vestavbě, vybudování nové přípojky zdravotně technické
instalace, ekologický ohřev užitkové vody, modernizace staršího
výtahu dle inspekční prohlídky.

Žádost je možné podávat na předepsaném formuláři nejpozději
do 15. 10. 2006 prostřednictvím té městské části, ve které se
obytný dům nachází.

Formuláře žádostí a další informace je možné získat na bytovém
odboru UMC Brno - Rčkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11,
62100 Brno, teL 541 421 719, e-mail: fornuskova@reckovice.brno.cz,
pravidla a formulář s informacemi pro poskytnutí půjčky jsou
k dispozici rovněž na internetové adrese: www.brno.cz (v sekci:
Potřebuji si vyřídit - Bydlení - Odbor dispozic s majetkem -

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

DALŠÍ INFORMACE

Knihovna
Jiřího Mahena
v Brně

S INTERNETEM DO SVĚTA, SVĚT
UNÁS

Na začátku října tohoto roku byl zahájen provoz projektu ‚eřejný
přístup občanů ve statutárním městě Brně k širokopásmovému
Internetu prostřednictvím veřejné knihovny“, na jehož realizaci
získalo finanční prostředky statutární město Brno z Evropské unie
- Evropského fondu pro regionální rozvoj. Realizace projektu
znamená zásadní průlom v dosavadním stupni vybavenosti Knihovny
Jiřího Mahena v Brně veřejným Internetem. Prostřednictvím realizace
tohoto projektu se rozšířil počet provozů s veřejně přístupným
Internetem na celkových 32, takže v současné době je pokryto
prakticky celé území města Brna. Celkově tak má veřejnost na všech
provozech KJM k dispozici 108 PC stanic s vysokorychlostním
Internetem. Internet, který je přístupný zdarma, tak naleznete i na
pobočce KJM ve Vaší městské části.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Řečkovice, Kolaříkova 3
tel.: 549 271 413, kolarikovakjm.cz
Po 13-18, Ut 9 - 12, 13 - 18, Ct 9 - 12, 13 - 18

POTŘEBUJEME KNIHOVNU?
Dne 25. září byla v renovovaných prostorách areálu Vysočina opět
otevřena veřejná knihovna. Slavnostního zahájení provozu se účastnili
ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická,
starosta městské části Dr. Ladislav Filipi, 1. náměstek primátora
města Ing. Jan Holík a další osobnosti kulturního a politického
života města a obce.
Při této příležitosti se někteří z nás zamýšlejí nad smyslem
knihovnických služeb v obci. V dobách minulých jsme uvykli
přikládat veškerým počinům náležejícím do oblasti kultury jakýsi

L. E mimořádný význam až úctu. Dnes žijeme ve svobodné a otevřené
společnosti, kde jen máloco je shůry dáno, a tak se nabízí pohled
docela odlišný. Knihovníci si úctu a vážnost musí vybojovat,
a použijeme-li méně patetické vyjádření, tedy si úctu a vážnost
musí především odpracovat. Na počátku třetího tisíciletí to není
práce nikterak snadná, neboť knihovny čelí velké konkurenci
v podobě televizního vysílání, Internetu, počítačových her,.
přehrávačů hudby, filmu a dalších, zejména pro teenagery
atraktivních, variant využívání volného času. Nabízet v této
konkurenci sebelepší příběh v knižní podobě vyžaduje mnohdy
notnou dávku osobní statečnosti. Leč, každá doba má nějaká negativa
a rezignace jistě není na místě. Všichni tvoříme společnost, která je
zodpovědná za výchovu a socializaci nejmladší generace. Právě
knihovna se může stát alternativou bezduchému sledování televizních
seriálů či vysedávání u počítačových her nevalné úrovně. Právě
knihovna může konkurovat docela obyčejnému nicnedělání, které
tak často zmiňují sociologické studie Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Právě knihovna se může stát místem získávání
poznatků, objevování nových hodnot, utváření názorů či navazování
kontaktů.Knihovna dnes není pouhou půjčovnou knih, je místem,
které nabízí celou řadu dalších zajímavých služeb a aktivit. Výstavy,
besedy, soutěže, diskuse či literární pořady mohou oslovit všechny
věkové skupiny.
Nemusíme hned náležet k propagátorům názoru o bezmezné
finanční pomoci neziskovým či příspěvkovým organizacím, jestliže
vítáme rozumnou a přiměřenou formu jakékoliv podpory
výchovným a vzdělávacím záměrům našich knihoven. Taková
podpora bude bezpochyby dobrým byznysem, jehož důsledky
pocítíme všichni. A tak si na úvodní otázku o potřebnosti knihovny
v naší obci nedokážu odpovědět jinak než kladně. Ano, knihovnu
právě dnes velmi potřebujeme.

Iveta Kubová
komise kultuy a inJbrmací

—

C )C

• 68. schůze RMČ se konala 20. 9. Rada:

- vzala na vědomí plnění rozpočtu městské části za leden - srpen
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In R. Fomůskovd. vedoucí btověho odboru



NOVÉ PARKOVIŠTĚ
NA BOSKOVICKÉ ULICI

V rámci regenerace panelového sídliště je připravena výstavba nového
parkoviště na Boskovické ulici. Plocha pro parkování 16 vozidel
nahradí nepoužívanou plochu s klepači mezi stávajícími parkovišti.
Na ploše budou provedeny nutné terénní úpravy a ve dvou výškových
úrovních vznikne asfaltové parkoviště se 14 kolmými stáními
o rozměrech 2,4 m x 4,5 m a 2 stáními vyhrazenými pro ZTP
o rozměrech 3,5 m x 4,5 m. S výstavbou parkoviště bylo nutné
počkat až po rekonstrukci topných kanálů firmy TEZA.
Náklady na výstavbu parkoviště ve výši 490 tis. Kč budou plně
hrazeny z rozpočtu městské části, termín realizace stavby je od
16. 10. do 3. 11. tohoto roku.

Ing. Oliver Pospíšil m(stostamsta

KLUB ZA ŠKOLOU...
při PS Vlast, v klubovně na Horáckém nám. 12, zve děti a rodiče na
své akce! Veškerý program je otevřený pro veřejnost!

O V tomto roce jsme výrazně rozšířili svoje prostory o další klubovnu
a sál po přestěhované Knihovně Jiřího Mahena. Naše klubovna je
pravidelně „otevřena“ všem zájemcům, stačí sledovat naši nabídku,
vybrat si některý z nabízených programů a přijít v určený den do
klubovny. Učast dospěláků je možná a mnohdy dokonce vítána!

AKTUÁLNÍ PROGRAM - vždy v pondělí 17-19 hodin:
16. října - BARVÍME TRIČKA
Vyzkoušíme si další možné techniky barvení triček

30. října - DESKOVÉ HRY
Stálice a hlavní nabídka našeho klubu - stolní deskové hry. Přijďte
si k nám posedět, zahrát si některou z her, ať už známých a nebo
nových, které vás naučíme. Naše zásobárna her je opravdu bohatá
a zahrnuje například Osadníky z Katanu, Abalone, Carcassone,
Bang, Monopoly a mnohé další...

13. listopadu - ZDOBENÍ ZELENINY
Naučte se pod vedením našeho lektora vyřezávat ozdoby na váš
stůl z rajčat, pórku, ředkviček...

27. listopadu - ČAJOVNA
Přijd‘te si vybrat některý z nabízených čajů a zpříjemnit si sychravý
podzimní večer. Zároveň se dozvíte mnoho zajímavého o čajích
a jejich přípravě.

11. prosince - VÁNOČNÍ RUKODĚLKY
Naučíme se opět něco nového s vánoční tématikou - ozdoby, svíčky,
rámečky...

Informace: 602 834 675 http://wwseverka.cz/klub,
Klub Za školou pracuje za podpory MC Brno-Rečkovice a Mokrá
Hora, dotace MSMT a dotace Statutárního města Brna. Děkujeme!

SPOLEČNOST BOHUSLAVA
MARTINŮ

PONDĚLÍ 16. ŘíJNA V 19.00

MARTINŮ - MOZART
koncert v rámci mezinárodního projektu
Evropské Mozartovy cesty 2006

Program: písně a árie
Učinkují: Natalia Romanová - soprán

Jana Stefáčková - mezzosoprán
Jan Král - klavír

V úvodu vystoupí žáci a studenti ZUŠ V. Kaprálové:
Marta Dembická, Martina Jílková-klavír
Lenka Riháková, Věra Spičáková a Adam Zezula zpěv

Koncertní sál Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové,
Palackého třída 70, Brno.

PONDĚLÍ 4. PROSINCE V 19 HODIN

MARTINŮ - MOZART
koncert v rámci mezinárodního projektu
Evropské Mozartovy cesty 2006

Program: Smyčcové kvartety
Učinkuje Wallingerovo kvarteto

V úvodu vystoupí studentky ZUŠ V. Kaprálové:
Markéta Slováková - housle, Marta Dembická - klavír

Koncertní sál Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové,
Palackého třída 70, Brno.

NADĚJE
Domov pro přechodné pobyty seniorů s denním

stacionářem
Brno - Řečkovice, Hapalova 20, tel. 549 273 746

Vážení senioři!
Přijďte mezi nás do denního stacionáře, každý den od 8.00 hodin
(nebo dle domluvy).
Nabízíme možnost obědů - výběr ze dvou jídel, cena 38,- Kč.
V našem denním stacionáři máte možnost využít váš volný čas
v příjemném prostředí (cvičení, trénink paměti, vycházky do
okolí, bohoslužby, posezení u kávy s četbou, výtvarná činnost,
práce s keramickou hlínou apod.)
Od konce měsíce října bude navíc zajištěn dovoz a odvoz
z vašeho bydliště!

C DALŠÍ INFORMACE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

S TVOJI DCEROU NE
22. 10. 2006 V 17.00 HOD.

HRAJE: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
Z LOŠTIC

vstupné - formou veřejné sbírky na přístavbu Sokolovny

Jedná se o hru, kterou napsal Antonín Procházka a která již
byla sehrána známými pražskými herci a nyní se představuje
veřejnosti Loštickými ochotníky.
Dějově zasahuje do současné „životní problematiky“ střední
stárnoucí generace, která má obavy z nastávajícího žití bez
bohatosti a životního elánu.

Kde: Sokolovna v ŘeČkovicích Vážného 19
Pořádá: Sokol ŘeČkovice

Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci Naděje - Hapalova 20.
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RADOSTNÉ SETKANÍ A SMUTNÉ ROZLOUČENI
Žáci prvních a šestých tříd ZŠ Horácké náměstí mohou mít letos pocit výjimečnosti. Jsou vůbec první na škole, kteří se učí
podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu AMOSEK A šesťáci mají ještě jednu novinku navíc - jako první
absolvovali v září seznamovací pobyt pro nově sestavené třídy v Herolticích.
Vytvořit program pro tak různorodou skupinu dětí, jako jsou žáci běžné, sportovní a jazykové třídy, není vůbec jednoduché.
Střídaly se hry sportovní, poznávací i dobrodružné; část programu měla na starost i paní psycholožka, která na škole už druhým
rokem působí.
Myslím, že se program všem líbil, a protože ani počasí nás nenechalo na holičkách, vládla po celou dobu velmi příjemná
atmosféra.
Je škoda, že areál, který už důvěrně známe, se bude prodávat a letošní akce v něm byla pro nás poslední. Ale přesto doufáme
v další setkání v Herolticích.

SDRUŽENĺ NESTRANÍKŮ

Ani pravice, ani levice, jen
zdravý rozum.

Rozhodující je odbornost, zkušenost a míra
obecně prospěšnosti.

Větší informovanost veřejnosti
a průhlednost místní politiky.

Kandidót č.1, Ing. Jiří Růžička, starosta TJ Sokol

Naše městská část — nejlepším domovem
pro všechny generace

Volíme kandidátku č.4

DALŠÍ INFORMACE

In Ilona Nesňalová
učitelka

Placená inzerce

O



OZNÁMENI VEŘEJNOSTI
Městská správa sociálního zabezpečení Brno dnem 25. 9. 2006
zahájila pro občany a organizace provoz v nově otevřeném
územním pracovišti MSSZ Brno, Králově Poli, Chaloupkova 1.
Na území města Brna se tak k dosavadním dvěma pracovištím
Brno, Veveří 5 a Brno - Zidenice, Gajdošova 7, otevřelo
rovnocenné pracoviště s územní spádovou příslušností pro
městské části Brno - Královo Pole, Medlánky, Rečkovice
a Mokrá Hora, Ořešín, Utěchov Jehnice a Ivaiiovice.

Nové územní pracoviště poskytuje služby v oblasti
nemocenského pojištění organizací, pojištění osob
samostatně výdělečně činných, důchodového pojištění občanů
a evidence plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti.
Klientům je k dispozici podatel
na a pokladna pro hotovostní
platby.

Úřední hodiny jsou shodné pro
všechna pracoviště MSSZ Brno:
PO a ST 8.00 - 17.00
ÚT a ČT 8.00 - 14.00
PA 8.00 - 13.00

Telefonní číslo ústředny je
shodné pro všechna pracoviště
MSSZ Brno: 541 516 111

Bankovní půjčky do 150 000 Kč.
.

Splátky již od 702 Kč/měs. Zdarma!
IPo důchodce a podnikatele (i začínající)

Dagmar Zhánělová, Tel.: 737 301 970.

Www

s3z s.r.o., Ječná 29a, 621 00 Brno
tel.: 541 634 445, obchod@s3z.cz

www.s3z.cz

PREZENTACE
SÍTĚ-INTERNET-ZABEZPEČENÍ

PC-NOTEBOOKY-PDA

Y

‚ Mgr.‘RŮŽENA ALOMONOVA

/ NAŠE KADIDÁTKA DO SENATUkR



DALŠÍ INFORMACE

MEMORIÁL ŠTĚPÁNA MARUŠE

STARŠÍ žÁci SK ŘEČKOVICE VÍTĚZEM TURNAJE

-0-
C

Starší žáci fotbalového oddílu SK Řečkovice se 28. 9. 2006 zúčastnili 28. ročníku fotbalového turnaje „Memoriál Štěpána Maruše“,

který se konal na hřišti SK Huhtamaki Okříšky za účasti čtyř mužstev. Kromě domácího týmu a SK Řečkovice, se zúčastnily ještě týmy

Slavoj Třešť a Sokol Kněžice. Rozlosování rozhodlo, že se napřed utká Slavoj Třěšť a Sokol Kněžice. Zápas vyhrála vysoko Třešť 11:0.

Ve druhém zápase jsme nastoupili my, SK Řečkovice, proti domácímu týmu SK Okříšky. V prvním poločase se nám podařilo

proměnit čtyři gólové šance a zápas dále probíhal v naší režii, Dokázali jsme přidat další branku a zápas nakonec vyhrát 5:0. Branky

vstřelili: Petrů 3, Holý a Pelikán.
Zápas o 3. místo vyhráli domácí SK Okříšky nad Sokol Kněžice 1:0.
Ve finále jsme se pak střetli my se Slavojem Třešť. V prvním poločase jsme se ujali vedení a následně mohli zvýšit náskok, ale Petrů

pokutový kop neproměnil. Třešť toho využila, když vyrovnala skóre zápasu, a po chvíli se dokonce ujala vedení. Odpovědět jsme

v prvním poločase už nedokázali, a tak jsme odcházeli do kabin za stavu 1:2 pro soupeře. Do druhého poločasu naši hráči nastoupili

zodpovědně a po několika minutách vyrovnali. I když na hřišti to tak jednoduché nebylo, dokázali jsme jít do vedení. Soupeř se

nevzdával, ale bylo na něm vidět že mu docházejí síly a nemá tak kvalitní lavičku náhradníků.Toho naši hráči využili a zvýšiti vedení

na dvě a posléze i tři branky. Nebýt horší fyzičky
soupeře, který jinak herně nezklamal, bychom se
museli na vítězství také nadřít. Zápas jsme tedy
nakonec vyhráli 5:2, střelci branek: Petrů 2, Pelikán
2 a VolE
Při druhém vystoupení na turnaji jsme po
loňském druhém místě letos dokázali s přehledem
zvítězit.

Dále byl vyhlášen nejlepší hráč: Jakub Volf z SK
Řečkovice.

Závěrem bych chtěl poděkovat Všem hráčům,
kteří se o dobré výsledky a dobré jméno SK
Řečkovice pravidelně zasluhují. Ať jim chuť do
fotbalu dále vydrží.

Pohled na dívku u studánky symbolicky otevírá vstup do výstavní
síně. Před našima očima vzápětí defilují místa důvěrně známá,
ale také utajená romantická zákoutí, která nemohla uniknout
snad jen zrakům neúnavného badatele po přírodních krásách
a milovníka zdejšího kraje Stanislava Bělíka. A tak na výstavě
nacházíme řadu známých vysočanských obcí a měst (Blatiny,
Křižánky, Rychtářky, Tišnov, Černvír, Herálec, Doubravník,
Jimramov Svratka), obdivujeme zrcadlení místních rybníků

KuglerJosď

(Herálec, Kuchyně, Milovy), připomínáme si podobu zachovalé
horácké architektury, dřevěných staveb, mostů či kostelíků
Černvírský kostel, Hornicky kostelík ve Švarci, a co je důležité,
dozvídáme se mnohé z historie regionu. Stanislav Bělík
zdůrazňuje bohaté kulturní a historické tradice (muzea, chráněné
památné stromy, přírodní parky, hrady, zámky, kláštery)
a nezapomíná ani na významné osobnosti uměleckého světa,
které z kraje pocházejí nebo jsou s ním tak či onak spjaty

(J. V. Pleva, T. Nováková, J. Karafiát, Fr. Halas, J. Jambor,
K Slavíček, R Hanych a další).
Není divu, že tvorba Stanislava Bělíka je často využívána při
sestavování propagačních materiálů obce či regionu. Jeho práce
vyjadřuje nejen podrobnou znalost, ale také lásku a obdiv
k neopakovatelné kráse rodného kraje.

)

STANISLAV BĚLÍK - MALÍŘ ŘEKY SVRATKY
OHLÉDNUTÍ ZA zÁŘijovou VÝSTAVOU

„Tak je to u nás,
každý rok v máji,
děti studánkám
prameny
jak srdce
zemi
otvírají,
aby i na horách
byla hojnost úrody.“

Mimslav Beneš

Iveta Kubová

OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTECH
zákazníkům pmvádí

Jaroslav Hanák, Kárníkova 22,
tel.: 549 272 587
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MALÍŘ POKOJŮ, tel.: 549 27 27 38, 604 51 87 76.

POCITACOVE KURZY pro zacatecmky i pokrocile)sl Individualni

M
‚ vyuka zkuseny pedagog privetlve ceny Ing Kusy Zima 7 Reckovice

O Tel 541227559 mobil 737/405886

RAMOVANI OBRAZU Metode;ova 9a Kr Pole tel 541211165

AUT. PRAČKY- OPRAVY. Neúčtujeme cestovné. Tel: 602756 559.

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

‚ ‚ ‚ . MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel. 544 214 690 mobil 604 14 20 37.Na konci roku 2005 se promoravska politicka uskupem sloucila
do jednotné politické strany s názvem Moravané. MALBY - NÁTĚRY Onderka. 541 262 997, 604 73 19 18.

Základním cílem politické strany Moravané je dosažení ‚ ‚ -

plnohodnotného a spokojeného života obyvatel Moravy HLEDAM GARAZ k pronájmu v Rečkovicích. Tel: 604439195.
a dosažení prosperity této tradiční svébytné evropské historické země
s křesťanskými základy. HLEDAM K PRONAJMU nebytový prostor za účelem zřízení

‚ ‚
‚ prodejny chovatelských potřeb. Tel. 541 24 05 39, 608 08 13 57.Svého základního cile chce strana Moravane dosahnout zejmena

přesunem potřebných rozhodovacích pravomocí z centrálně KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ (i menší vebyrokratického pražského centra na úroveň samosprávných zemských špatném stvu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce.celku, mest a obci. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
Politický a volební program chce strana Moravané prosazovat - . . .. ‚

věcnou argumentací při respektování pravidel slušnosti, morálky, KOUPIM GARAZ kdekoliv Brne iv hor. stavu. Dohoda Jista. Tel.:
lidské etiky demokratickým způsobem prostřednictvím svých 776 809 213.
volených zástupců především na komunální úrovni.

‚ ‚

KOUPIM POZEMEK V BRNE pokud mozno stavebni (mensi
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLWVBRNĚ, ve vlastnictví možno
DO VOLEB S VOLEBNIM CISLEM ! i s chatou. Finance mám. Tel.: 776 637 839.

PRONAJMU oplocené garážové stání na ulici Úprkova, levně.www.moravane.eu Možno i dlouhodobě. Tel: 541 248 275.

JUBILANTI \ VČELAŘ NABÍZÍ MED květový, lipový, akátový, lesní, ceny od
95,- Kč/kg, medovinu, mat. kašič., Po až pá 15 - 18 h nebo doml.
na tel. 549250323. Kr. Pole, S. Cecha 36, tram. č. 1, zast. „Husitská“.

V ZÁŘÍ 2006 OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽWOTNI JUBILEUM TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ

Václav NĚMČANOVSKÝ 94 let

Rudolf KUBÍSEK 91 let

Marie NĚMEČKOVÁ 90 let

Marie POKOROVÁ 90 let

Miloslav JIŘÍČEK 85 let

Mojmír KELBL 85 let

Miroslava COPOVÁ 85 let

Kristina JANDOVÁ 85 let

Vlasta ZAVŘELOVÁ 85 let

Jarmila KOPEČNÁ 85 let

Vlasta ZIMOVÁ 85 let

Jaromír PROCI-IÁZKA 80 let

Ladislav MOKRÝ 80 let

Milada URBANOVÁ 80 let

Anděla KOLAŘÍKOVÁ 80 let

Našim oslavencům kjejicbjubileu vše nejlepší
přeje redakce.

PRONAJMU garáž v Řečkovicích na „Špici“. Tel. 737147795.

PRODÁM 24 m2 PVC (lina), nové, kvalitní, imitace plovoucí
podlahy, levně. Kontakt: 723 253 699.

NABÍZÍME nepravidelné brigády pro mladší důchodce, maminky
na mateřské i studenty ve výrobní hale v Brně - Horních Heršpicích.
Více informací i kontaktní dotazník najdete na internetu na http:/
/web.smalt.cz/brigada

PRONAJMU garáž na Úprkové ulici. Tel. 724 710 071.

HLEDÁM GARÁŽ v Řečkovicích k pronájmu. Tel. 603 812 755.

KOUPÍM BYTČI MENŠÍ DŮM nejlépe přímo vlokalitě Řečkovic,
tel. 776 681 741.

TP N Eů1 Novoměstská 43
servis (naproti bývalé Delvity)
BÍLÝ asJ tel. 541 227 054

Po-Pá 9-18, SO 8-12 hod.

Akce zimnľpneu 165/70 R13 790,-kč -)
A mnoho dalších přesvědčte se sami !!!

3
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Vážení spoluobčané,

J

dovolujeme si Vás pozvat
do volebních místností
ve dnech 20. a 21. října 2006.
Přesvědčte se, že nenabízíme hesla,
nýbrž skutky.

MUDr. Eva Fajkusová
lídr kandidátky za KDU ČSL

Vaši kandidáti do Zastupitelstva
městské části Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora.

ODS I

Děkujeme vám, vážení občané, za přízeň, kterou nám při volbách

po léta věnujete.

o vaši přízeň se ucházíme letos. Náš program není jen souhrnem slibů,
ale především uskutečnitelných možností.

Má bývalá profese dětské lékařky mne naučila vnímat potřeby všech
lidí, pomáhat jim, naslouchat jejich problémům a řešit je.

Chceme být motorem, který startuje ostatní pro dobré věci.

S týmem lidí na kandidátce a společně s vámi věřím, že se naplní mé
motto: „Nestačívyhlížet cíl, ale snažit se společnějej dosáhnout‘

BRNO ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

CENÍK INZERCE
VE ZPRAVODAJI

ŘEČ
ŘÁDKOVÁ INZERCE

40,- za každý započatý řádek

PLOŠNÁ INZERCE
35,- za cm2 plochy v plně barevné
části zpravodaje

Plnobarevné jsou strany 1, 4, 5, 8,
dvoubarevné 2, 3, 6, 7. Inzerovat
je možno na stranách 2 až 7.

Měsíčník Řeč vychází v nákladu
7.150 výtisků a je zdarma distribu
ován do všech domácností na
území městské části Brno - Reč
kovice a Mokrá Hora.

Jistota pro ŘeČkovice a Mokrou Horu

Váženĺ spoluobčané,
o podobě Vaší ulice, nájemném

a řadě dalších
Vašeho bytu, vybavení školy
Vašeho dítěte
velkých maličkostí se rozhoduje
právě na radnici.
Nepřenechávejte svá práva jiným
a přijd‘te ve dnech

____

ke komunálním volbám.

• 25,- za cm2 plochy ve dvoubarevné
(černá, červená) části zpravodaje

20_— 21.října

4ciA,j,.

Íreckovice

ŘEČ zpravodaj MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, Palackého nám. 11, www.reckovice.cz. Šéfredaktor:

Petr Žemlička. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Grafické studio HITBOX, www.dtp.hitbox.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně

stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu kacerovareckovice.brno.cz.

Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 01. 11. 2006. Zdarma.


