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V  tomto roce bude pokračovat 
projednávání návrhu nového územního plánu 
města Brna. O  jeho potřebě není žádných 
pochyb, především s ohledem na zastaralost 
stávajícího plánu. To však neznamená, že 

musíme v pasivní roli akceptovat vše, co je nám navrženo. Právě naopak, 
je potřeba být aktivní a  obezřetný. Zastupitelstvo naší městské části 
proto podalo už téměř čtyřicet připomínek, týkajících se našeho území 
Řečkovic a Mokré Hory. 

V  listopadu 2020 jsem se osobně zúčastnil projednání našich 
připomínek s pověřeným zastupitelem města Brna pro územní plánování 
Filipem Chvátalem, a  to za  přítomností zástupců Kanceláře architekta 
města Brna. Letos v  lednu jsem se pak s  místostarostou René Černým 
zúčastnil jednání Rady města Brna, kde jsme řešili nejvýznamnější 
lokality naší čtvrti. Výsledek mě těší, klíčové připomínky se nám podařilo 
prosadit.

Co se týče lokality za  ulicemi K  Západi a  Lacinova, dlouhodobě 
jsme odmítali poměrně rozsáhlou a  dopravně špatně napojitelnou 
výstavbu ke kopci Zápaď. Z úrovně města naopak byly průběžně činěny 
kroky minimálně k prověření možnosti umístit zde plochy pro bydlení. 
Tyto snahy jsme registrovali v  minulosti a  výstavba zůstala navržena 
i  v  plánu novém. Město však nakonec akceptovalo požadavek našeho 
zastupitelstva a větší část území zůstane pojata jako zahrádky s tím, že 
pouze menší část plochy nad ulicí Lacinova bude vyčleněna pro rodinné 
domy. Tento požadavek městu adresovala většina vlastníků tamních 
pozemků. Výstavbě směrem k Západi jsme tak snad konečně zabránili.

V  případě lokality v  proluce Terezy Novákové, směrem k  ulicím 
Družstevní a  Škrétova, byla mezi všemi zastupiteli stoprocentní shoda 
na  tom, aby tyto pozemky zůstaly stavebními. Chtěli jsme ovšem, aby 
část pozemku pod Mateřskou školou Škrétova mohla být do budoucna 
využita jako plocha veřejné vybavenosti, která umožňuje široké využití 
pro veřejnou potřebu (rozšíření školky, seniorské bydlení). Také tuto 
změnu se nám podařila prosadit, což považuji za nesmírně důležité.

Největší částí území, ke  které se zcela pochopitelně upíná největší 
pozornost, je rozvojová lokalita bývalých řečkovických kasáren. Zde 
je potřeba zdůraznit fakt, že pokud by někdo čekal, že samotný územní 
plán vyřeší takovou lokalitu dopodrobna, bude zákonitě zklamán. 
Po obecném koncepčním dokumentu to z podstaty věci nelze chtít. Je 
proto dobře, že pro řečkovická kasárna je nepřekročitelnou závaznou 
podmínkou budoucí zpracování územní studie, která teprve bude 
definovat konkrétní podmínky. Do  té doby uplyne ještě spousta času 

a  podmínka vypracování studie nyní působí de facto jako stavební 
uzávěra.

V každém případě je podstatné zmínit, že kasárna jsou z městského 
pohledu rozvojovou lokalitou naprosto logicky. Po desítky let se jedná 
o stavební pozemky. Také pro městskou část je lepší, aby zde jakákoliv 
výstavba probíhala na základě jasně definovaných pravidel, a nikoliv 
živelně. Zároveň je iluzorní představa, že pouhé snížení výškové úrovně 
je všelékem. Pokud výstavba v tak rozsáhlém území nebude doprovázena 
adekvátním dopravním napojením, přetíží se stávající komunikace. 
Například zdánlivě líbivá nulová varianta, prosazovaná Medlánkami, by 
znamenala další zatěžování křižovatky u konečné tramvaje č. 1 a směrem 
na  sever ulic Terezy Novákové a  Žilkova. Vítám proto, že vše směřuje 
ke  kompromisu a  komunikace dopravně napojující kasárna by měla 
vést směrem k  Ivanovicím, přesněji ke  Globusu na  Hradeckou radiálu. 
Začne však až v severní části území nad kasárnami a nepovede směrem 
na  Medlánky (oblíbená vycházková trasa směrem z  Renčovy ulice 
a Duhových Polí). To je akceptovatelná varianta za současného splnění 
podmínky, že už se nebude dále rozvíjet nové sídliště v  Medlánkách, 
a nebude tak více zatěžována křižovatka na konečné tramvaje a silnice 
přes Duhová Pole, Renčovu a Družstevní.

Závěrem chci pověřenému zastupiteli pro územní plánování a členům 
Rady města Brna poděkovat za věcnou a konstruktivní diskusi. Přestože 
jsme k původnímu návrhu měli mnoho připomínek, naprostou většinou 
se nám je podařilo prosadit. 

Marek Viskot, Váš starosta

Územní plán: Naše městská část byla aktivní  
a uspěla s připomínkami

Zprávy ze zasedání zastupitelstva městské části
Na svém XII. zasedání 17. prosince 2020  
zastupitelstvo městské části:
	schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
	vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti  

(bytového hospodářství) na rok 2021,
	požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části  

kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého  
majetku z vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) 
ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí,  
Brno-Řečkovice“, 

	projednalo žádosti o prodej a výkup pozemků,
	schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2021: 18. 2.,  

22. 4., 17. 6., 16. 9., 16. 12.
Dana Filipi, místostarostka 



I přes turbulentní vývoj roku 2020 proběhly pří-
pravy a schválení rozpočtu městské části na rok 2021 
tradičně dle předem schváleného harmonogramu. 
Návrh rozpočtu byl schválen na  prosincovém za-
stupitelstvu. Jeho sestavování nebylo ve stínu roku 

2020 jednoduché. Samo město Brno, jehož jsme součástí, počítalo na rok 
2021 s výraznými omezeními a půjčkou s cílem udržet kvalitu a dostup-
nost veřejných služeb ve městě při současném udržení co nejvíce pláno-
vaných investic. Negativní dopady na příjmy města se ale, jak již informo-
val starosta Marek Viskot v předchozí ŘEČI, naštěstí nepromítly do příjmů 
městských částí v plné míře. Dále jsme do příjmové stránky zapojili část 
zdrojů našetřených v minulosti. Na výdajové stránce jsme se zase sna-
žili minimalizovat negativní dopady na zřízené příspěvkové organizace. 
Stejně jako v minulých letech byl rozpočet připraven jako proinvestiční, 
když investiční náklady činí cca 40 procent.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 113,3 mil. Kč a celkové vý-
daje v rekordní výši 130,7 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, plánovaný deficit 
rozpočtu je kryt z přebytků minulých let. Zároveň je třeba dodat, že vyšší 
deficit ovlivnily i  některé akce z  roku 2020, jejichž dokončení nakonec 
proběhne až v roce 2021. Část deficitu je tedy způsobena pouze vlivem 
rozložení financování některých akcí do dvou let. Stejně jako v minulosti 
očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska deficitu ještě příznivější. 
Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plá-
nuje v tu chvíli s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkuše-
ností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje 
tak celkovou bilanci.

  Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují přijaté transfery, které se na rok 
2021 daří zajistit v  téměř obdobné výši jako v  letech předchozích. Jak 
již bylo zmíněno, jedním z  klíčových faktorů pro tento předpoklad je 
snaha města Brna minimalizovat negativní fiskální dopady na městské 

části. Dalším důležitým faktorem je zvýšený převod z  vlastních fondů 
hospodaření. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 si tedy 
sice mírně pohorší oproti předchozímu roku (cca o 0,3 mil. Kč), nicméně 
s ohledem na aktuální výrazné propady veřejných rozpočtů věříme, že se 
jedná o maximum možného.   

Jak již bylo zmíněno, celkové výdaje jsou plánovány v rekordní výši 
130,7 mil. Kč. Díky tomu by se mělo podařit ve všech agendách udržet 
stávající kvalitu a  dostupnost veřejných služeb a  realizovat plánované 
investice. V některých oblastech se dokonce podařilo oproti loňskému 
rozpočtu ještě přidat. Nejvíce v oblasti životního prostředí, kde dochází 
ke zvýšení výdajů o 3,5 mil. Kč, což znamená zvýšení o 39 procent oproti 
roku 2020. Další významné zvýšení plánujeme v oblasti školství, které je 
pro nás dlouhodobě prioritní oblastí a do kterého by mělo jít o více než 
3 mil. Kč více než v roce předchozím. Další meziroční zvýšení se týká ob-
lastí jako doprava (opravy chodníků, údržbu a čistění komunikací), sport 
či kultura. Detailnější přehled schváleného rozpočtu naleznete na webu 
úřadu. Případné dotazy k  jednotlivým položkám v  rozpočtu velmi rádi 
zodpovíme.

Letošní rozpočet je tedy specifický, ale snažili jsme se jej sestavit 
maximálně zodpovědně, se snahou o  zajištění dosavadní kvality 
a rozsahu veřejných služeb, realizace plánovaných investic nebo podpory 
místní ekonomiky. Také díky našetřeným přebytkům z  minulých let 
a úspěšnému hospodaření městské části bylo možné sestavit i v nelehké 
době proinvestiční a  výdajově silný rozpočet. Dle aktuálního vývoje 
a  dostupných informací nás opět nečeká lehký rok, na  jehož konci, 
respektive již v  jeho průběhu, snad přijdou světlejší zítřky. Stejně jako 
pan starosta bych tedy vyzval k jednotě, vzájemné pomoci a pochopení 
a také optimismu. Společně to zvládneme. Přeji Vám vše dobré - a ať jste 
zdraví.    

Filip Hrůza, místostarosta
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Rozpočet městské části na rok 2021 ve znamení optimismu
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Byty, nástavba ve Vysočině  
a naše námitky

Jistě jste zaznamenali, že se v části Vysočiny, kde dříve bylo třeba ka-
deřnictví nebo papírnictví a nahoře herna, bowling a ještě dříve restaura-
ce, něco chystá. Obchody a služby dostaly od vlastníka výpověď, protože 
ten naplánoval rekonstrukci objektu a výstavbu bytů. Městská část po-
dala proti tomuto stavebnímu záměru námitky, které směřují k ochra-
ně zájmů obce a jejích občanů. V čem spočívají a co se nám vlastně nelí-
bí? Pojďme se na to podívat pěkně v souvislostech a popořádku.

Právě o vývoji v obchodním centru Vysočina vás informuji pravidelně, 
protože stejně jako vy cítím, že se jedná o důležitou stavbu v samém cen-
tru obce. Dovolím si malou rekapitulaci současných vlastnických poměrů 
a plánů jednotlivých vlastníků. Naše městská část, město Brno, ani stát 
nevlastní v areálu žádné budovy. Přímý vliv na to, co se zde bude dít, 
jaké tady budou obchody a služby, tedy nemáme. Přesto chceme, aby 
celý areál co nejlépe sloužil občanům a také aby nějak vypadal. Hlavní 
slovo v  tom budou mít současní majitelé a  my jsme připraveni s  nimi 
jednat a  jejich užitečným, rozumným a moderním nápadům na rekon-
strukci vyjít vstříc, protože současná podoba celého objektu je neuspo-
kojivá, jeho technický stav je zanedbaný a oku nelahodící. Věřím však, že 
se blýská na lepší časy. 

Lidl Česká republika, který je vlastníkem části areálu blíže k Horácké-
mu náměstí, nám již představil vizualizační studii na přestavbu v super-
market. Majitel objektu, kde se nachází drogerie Teta, Billa a restaurace 
Favorit, provede rekonstrukci vnějšího pláště.  Vlastník budov směrem 
k Vážného ulici, pan Tichý, plánuje výše zmíněnou přestavbu na bytový 

dům s obchody a službami v přízemí. Celá Vysočina by tak dostala novou, 
daleko přitažlivější podobu, odpovídající 21. století. Proč tedy městská 
část podala námitky vůči posledně zmíněnému stavebnímu záměru? 
Jak námitky vypadají a v čem spatřujeme největší problém pro naše 
občany?

Námitky MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vůči  
záměru stavby „Rekonstrukce  a nástavba  
polyfunkčního domu Vysočina, Vážného 21“

1. Oznámený záměr nedostatečně řeší, resp. dokonce zhoršuje bez-
pečnostní situaci na komunikaci v místě přechodu pro chodce u zá-
kladní školy na rohu ulic Vážného a Uprkova. Plánovaným sjezdem je 
v těchto místech připojováno 42 nově vytvořených parkovacích míst 
(7 na terénu, 35 na střeše). Jedná se o kolizní místo, kde lze očekávat 
zhoršení bezpečnosti na  komunikaci. Požadujeme proto doplnění 
posouzení navržené dopravní situace.

2. Oznámený stavební záměr považujeme za  nesouladný s  platným 
Územním plánem města Brna (ÚPmB). Změna stavby je navrhována 
ve  stabilizovaném území, definovaném jako území, ve  kterém se 
stávající účel a  intenzita využití nebude zásadně měnit. Požadu-
jeme přezkoumání a přehodnocení závazného stanoviska MMB – 
OÚPR, a to ještě před vydáním rozhodnutí ve zmíněné věci.

Věřím, že se celý záměr podaří dostat do  akceptovatelné podoby 
a dočkáme se rozumné modernizace nejen této budovy, ale postupně 
celého areálu nákupního střediska.

                                                                        Mgr. René Černý, místostarosta
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Informace k poplatku za komunální odpad
Sazba poplatku na rok 2021 zůstává stejná, a to 670 Kč, splatnost  

poplatku je k 31. 5. 2021.
Číslo účtu správce poplatku je vedeno u  České spořitelny,  

a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako varia-
bilní symbol rodné číslo poplatníka).

V  loňském roce v  návaznosti na  protipandemická opatření nebyly 
zprovozněny pokladny na  Malinovského náměstí 3 a  naprostá většina 
z Vás zaplatila bezhotovostně, což doporučujeme i letos.  Pro ty z Vás, kte-
ří chtějí platit i letos na pokladně, ve výškové budově C na ulici Šumavská 
35, je pokladna v provozu celoročně. Sledujte prosím naše webové strán-
ky, kde jsou zveřejněny aktuální úřední a pokladní hodiny.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu: 
https://www.brnoid.cz/cs/odpady.

Zcela osvobozeni  jsou ti, kteří v  roce 2021 dosáhnou věku 70 let 
a více. Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2021 nedosáhnou věku 
4 let. Magistrátu nemusíte ohlašovat nic, k  osvobození z  důvodu věku 
dojde automaticky.

Odbor životního prostředí Magistrát města BrnaStudie nového bytového domu

Vysočina - stávající situace
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LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
O všem hezkém před námi

Vážení a milí literární gurmáni,
tak jako v lednu stále nevíme, jaká bude momentální situace v době, kdy 
budete tento výtisk držet v ruce. Bude stále zavřeno? Bude fungovat vý-
dejové okénko? Obojí je možné, a to, na čem nejvíce záleží, je Vaše zdraví. 
Dávejte na sebe pozor, ať se brzy uvidíme, knihovna bez čtenářů je velmi 
smutná instituce. Loňský rok ovlivnil vše, a ani naší pobočce se nevyhnul 
lehký propad v návštěvnosti. Počet 2020 registrovaných čtenářů se nám 
sice docílit nepodařilo, ale s počtem návštěvníků 15009 jsme na krás-
ném 6. místě mezi 34 pobočkami. Jen pro příklad, je to zhruba totéž, 
jako kdyby k nám třikrát za rok přišli všichni obyvatelé Adamova.  A ještě 
dvě „suchá“ čísla ze statistiky: celkem jste si půjčili domů 46 161 doku-
mentů a v porovnání s rokem 2019, kdy byl ještě klid a po koronaviru ani 
vidu, ani slechu, jsme skončili na 77 % výkonu roku 2019. To určitě není 
špatné, vždyť na jaře bylo dva a půl měsíce zavřeno a podzim byl také 
velmi omezený. Nezbývá než věřit, že se situace zlepší a budete si moci 
zase volně půjčovat své oblíbené knížky, vždyť bez dobrého čtení je to 
fakt nuda.

I naše oslavy 100 let Knihovny Jiřího Mahena musíme posunout 
na jarní měsíce. Právě na únor jsme měly připravenu besedu o Jiřím 
Mahenovi, autorské čtení s brněnskými básníky a podobné libůstky, ale 
nebojte se, to všechno na vás počká  
a o nic nepřijdete. Zatím si můžete  
zasoutěžit a vyplnit si náš mahenovský kvíz, na úspěšné luštitele čeká 
knižní odměna. Tady je malá ochutnávka:

KVÍZ – VÝROČÍ 100 LET KNIHOVNY 
JIŘÍHO MAHENA  

1. První Veřejná knihovna města Brna  
byla založena   
a) 28. 10. 1918 
b) 1. 2. 1921
c) 1. 12. 1921

Víte? Nevíte? A co otázka č. 4?
4. První prostory získala městská  
knihovna v Brně na ulici
a) Kobližná 
b) Veveří
c) Kolaříkova

A s otázkou č. 6 byste si věděli rady?
6. Jiří Mahen si svůj pseudonym zvolil
a) na přání manželky Karly
b) kvůli sázce s přáteli
c) podle hrdiny francouzského románu Emila Zoly

Pokud Vás náš kvíz zaujal, zkuste si ho vyplnit celý. Najdete ho ve výlo-
ze naší pobočky nebo si o něj můžete napsat e-mailem na adresu kolari-
kova@kjm.cz nebo, pokud bude otevřeno, Vám ho milerády vytiskneme. 

A ještě poznámka k výzdobě článku. Ten krásný komiks, který vidíte, 
napsala Klára Smolíková a ilustroval Vojtěch Šeda. Najít ho můžete v je-
jich knížce Pozor, v knihovně je kocour!, vydané nakladatelstvím Mladá 
fronta v roce 2019. Je to velmi zábavná, vtipná knížka pro děti a máme ji 
v pobočce k vypůjčení.

Dělat knihovnici je strašně báječná a  skvělá práce, je to radost mít 
v  rukou novou knížku, začíst se, dozvědět se něco nového, utvrdit se 
v tom, co si myslíme, nebo si rozšířit obzory něčím, co jsme ještě neznaly 
a nevěděly. Doufáme, že i Vám dělá toto papírové objevování velkou ra-
dost a skýtá potěšení, na které je opravdu spoleh. Mějte se krásně a snad 
brzy na viděnou.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová  
Pobočka KJM Kolaříkova
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Z knihy Pozor, v knihovně je kocour! – text Klára Smolíková,  
ilustrace Vojtěch Šeda, vydala Mladá fronta



KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
ÚNOR 1921
Dne 1. února byla založena brněnská Veřejná knihovna obecní. Přípravy 
začaly po  vydání knihovnického zákona roku 1919. Byl vypracován 
seznam všech brněnských knihoven a  vypsán konkurz na  knihovníka. 
Stal se jím Antonín Vančura (*12. 12. 1882 Čáslav - +22. 5. 1939 Brno), že 
vám to jméno mnoho neříká? Tak zkusme jeho pseudonym - Jiří Mahen. 
Básník, novinář, dramatik, režisér, divadelní kritik a knihovník. A tak máme 
v Brně Mahenovu ulici, Mahenovo divadlo a  již 100 let knihovnu, roku 
1959 pojmenovanou po  jejím prvním knihovníkovi. Knihovna začínala 
v prostorách německé školy na Veveří ulici 26, kde získala 2 místnosti - 
půjčovnu a sklad. Čtenář si mohl vypůjčit maximálně 3 knihy a za každou 
musel složit 10 Kč zálohy.
Dne 1. a  2. února zahájila Taneční škola Antonína Radkovského nové 
kurzy pro začátečníky i  pokročilé. Tanečníci se rytmu tance oddávali 
ve starobrněnském pivovaře. 
Dne 6. února začala americká kina promítat jeden z  nejúspěšnějších 
filmů Charlieho Chaplina Kid. Do Evropy se film dostal v říjnu téhož roku 
a  v  Čekoslovensku proběhla premiéra následujícího roku, v  listopadu 
1922.
Dne 15. února se uskutečnilo první Československé sčítání lidu a bytů. 
Nově vzniklá republika potřebovala znát podrobná demografická 
data. Před vznikem republiky probíhalo sčítání každých 10 let - a  to 
vycházelo na  rok 1920, ale nebylo dostatečně připraveno, proto 
se o  rok posunulo. Zjišťovala se například národnost, rodinný stav, 
povolání, náboženské vyznání, znalost čtení a  psaní. Před 100 lety 
měla naše republika 13 613 000 obyvatel, z  toho 6 850 000 Čechů (51 
%), 3  123  000 Němců (23,4 %), 1  910  000 Slováků (14,5 %), 745  000 
Maďarů, 461 000 Rusínů, Rusů a Ukrajinců, 180 000 Židů, 75 000 Poláků. 
Periodikum Pražský illustrovaný zpravodaj vypsal soutěž o 5000 Kč, kdo 
uhodne počet obyvatel naší republiky ke dni sčítání.
V  dobových novinách bývala uveřejňována také úmrtí. Tak se dne  
19. února mohli čtenáři dozvědět, že ” Včera zemřel p. Vilém Filkuka, řídící 
učitel v Řečkovicích. Pohřeb koná se v neděli 20. února o půl 4. hodině 
odpoledne ze školy v  Řečkovicích.” Dnes se po  panu řídícím jmenuje 
řečkovická ulice.
Dne 21. února se narodil režisér a výtvarník animovaných filmů Zdeněk 
Miler (+30. 11. 2011). V  začátcích pracoval v  barrandovském studiu 
pod vedením Jiřího Trnky. Asi znáte logo studia - 3 kudrnaté kluky 
v pruhovaných tričkách - jeho autorem je právě Zdeněk Miler. A určitě 
znáte jeho nejslavnější dílo, animovaný seriál o Krtkovi. 
A  na  závěr něco z  únorové černé kroniky Lidových novin. Popisy 
tehdejších tragických událostí jeví se dnes minimálně zvláštně. 
„Sebevražda choromyslné. Včera po  12. hodině polední prořízla si 
v sebevražedném úmyslu 17letá Růžena Č. z Prahy břitvou žíly na krku 
a  vykrvácela. Podle výpovědi se zjistilo, že Č. je choromyslná a  že 
nedávno věnovala všechny své hračky ústavu Jedličkovu pro zmrzačené 
děti, z  čehož jest zřejmo, že se na  sebevraždu připravovala.” „Oběsil 
se. Obchodní cestující Ladislav Frič z  Brna se zatarasil ve  svém bytě 
a  na  záchodě se oběsil. Podařilo se vniknouti do  bytu nešťastníkova. 
Všechny pokusy přivésti zoufalce k životu byly marny.” A některé události 
se opakují napříč historií. „Potrestaná nezbednost. Včera večer zavěsil se 
8letý Jaroslav Boháček z  Brna v  Silniční ulici na  tramway. Dlouho však 
nejel, neboť spadl a  utrpěl otřes mozku. Záchranná stanice dopravila 
ho do dětské nemocnice.”  „Zatčený farář. V Uštěku byl zatčen farář Josef 
Müller, který se dopustil nemravností na školních děvčatech. Kostel byl 
za přítomnosti litoměřického biskupa dra Grosse znova vysvěcen.”
A  abychom nekončili tak ponuře, tak ještě jedno únorové nařízení, 
staré 110 let, ale pro veselejší konec ho zařazuji. Takže 6. února 1911 
vydala městská rada města Brna vyhlášku, která zakazovala v dámských 
kloboucích nosit jehlice, které vyčnívaly přes klobouk. Za  porušení 
hrozilo až 200 korun pokuty či vězení po  jednom dnu za  každých  
10 korun.

Zdrojem mi byly různé internetové encyklopedie, wikipedie, dobové Lidové 
noviny apod.

 Mgr. Dana Malíková

KOMPLETNÍ
REKLAMNÍ SERVIS

OD VIZITKY PO VÝLOHU

• navrhneme / vyrobíme / poradíme •
VIZITKY, LETÁKY, KATALOGY,

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ, POZVÁNKY,
VOUCHERY I ČÍSLOVANÉ,

WEBOVÉ STRÁNKY, 
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY,

POLEPY VÝLOH A FIREMNÍCH AUT,
REKLAMNÍ CEDULE a další

od nás pro řečkovické podnikatele
za zvýhodněných podmínek

 

 

Hapalova 1496/42a, 621 00 Brno
telefon 739 145 832
e-mail info@gill.cz
www.gill.cz
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OHLédNUTÍ  Za  LOňsKým  ROKEm  
VE  fOTOgRafIÍCH

LEdEN
•	 Před	koncem	roku	2019	byly	

dokončeny úpravy prostranství 
před kostelem sv. Vavřince 
a přilehlého náměstíčka s kašnou. 
Nevzhledný asfalt nahradily 
dlažební kostky. Úpravy byly 
provedeny v souladu s projektem 
plánované revitalizace parku tak, 
aby opravená plocha na park 
plynule navazovala 

•	 Na komunikaci	vedoucí	Palackého	
náměstím vznikl nový ostrůvek 
a současně došlo k posunutí 
přechodu pro chodce. Uvedené 
změny výrazně zvýšily bezpečnost 
chodců

ÚNOR
•	 V úterý	11.	února	převzal	občan	naší	městské	části	prof. MUDr.		Jiří	

Vaněk, CSc., z rukou primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna. 
Ocenění bylo panu profesoru Vaňkovi uděleno za jeho působení 
v oblasti lékařské vědy a farmacie 

KVěTEN
•	 Jarní	uzavření	škol	umožnilo	provést	opravu	ZUŠ	UNIVERSUM.	Škola	

má od května novou zateplenou fasádu a strop

ČERVEN
•	 V plném	proudu	byly	opravy	chodníků.	Městská	část	jich	loni	opravila	

celkem sedm. Současně probíhaly práce na novém chodníku z Mokré 
Hory do Jehnic a připravovalo se i budování chodníku ke Globusu

BŘEZEN
•	 V březnu	přibyly	na Palackého	náměstí	dva	nové	květinové	záhony.	

Ve zvelebování naší městské části osazováním nových záhonů budeme 
pokračovat i nadále

duBEN
•	 Řečkovice	a Mokrá	Hora	

jsou první městskou 
částí, ve které se objevily 
rouškomaty. V prvních týdnech 
po vypuknutí epidemie 
koronaviru byl roušek značný 
nedostatek. Pan Martin Kos 
tehdy oslovil vedení radnice 
s nápadem využít automat 
na kávu jako rouškomat. 
Pro velký zájem brzy přibyl 
k prvnímu automatu vedle 
radnice další v nákupním 
centru Vysočina
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ČERVENEc
•	 Na začátku	léta	došlo	k uvolnění	

protikoronavirových opatření, 
a v areálu bývalého pivovaru se 
tak mohlo uskutečnit několik 
akcí. Již pátý ročník Řečkovického 
festivalu minipivovarů proběhl 
17. a 18. července. Návštěvníci 
měli možnost ochutnávat výrobky 
osmnácti různých pivovarů. 
Na výběr byly nejen domácí, ale 
i zahraniční produkty. Novinkou 
na festivalu byl i hudební program

•	 Ve dnech	20.	až	25.	července	se	
konalo Folkové léto Řečkovice. 
Fanouškům folkové hudby se 
představily takové hvězdy jako Jiří 
Pavlica s Hradišťanem, František 
Nedvěd, Robert Křesťan, skupina 
Nezmaři a další 

ZáŘÍ
•	 Od září	si	děti	z Mateřské	školy	

Paraplíčko v Tumaňanově ulici 
v Mokré Hoře mohly začít užívat 
novou zahradu. Čekalo na ně 
dětské hřiště s barevnou herní 
plochou, skluzavka, průlezný 
kopec, trampolína a další herní 
prvky 

•	 Za zvýšených	hygienických	
opatření proběhlo na radnici 
Vítání občánků

SRPEN
•	 Tradiční	Vavřinecké	hody	se	

konaly 7. až 9. srpna. Počasí se 
vydařilo a návštěvníci, kterých 
přišlo opravdu hodně, si hodovou 
zábavu užili. Jistě se už všichni těší 
na letošní jubilejní 30. ročník 

•	 V srpnu	byla	zahájena	
významná a dlouho plánovaná 
akce - revitalizace parku 
na Palackého náměstí. Součástí 
rekonstruovaného parku 
bude kromě nově vysazených 
i původních stromů a trvalek také 
moderní dětské hřiště. Na místě 
bývalé hasičské zbrojnice vznikne 
plocha pro parkování aut

ŘÍJEN
•	 V říjnu	začala	dlouho	plánovaná	stavba	chodníku	na ulici	Maříkova	

k nákupnímu centru Globus. Bezbariérový chodník je dlouhý skoro 
600 metrů a vede od křižovatky s ulicí Královka až po kruhový objezd 
u Globusu. Nový chodník ze zámkové dlažby znamená pro chodce 
nejen více bezpečí, ale i komfortu

LISTOPAd
•	 Byly	zahájeny	práce	na akci	Revitalizace	zeleně	v panelovém	

sídlišti. Na rozsáhlé ploše mezi ulicemi Měřičkovou, Kunštátskou, 
Novoměstskou a Žitnou bude vysazeno přibližně 130 nových stromů, 
90 keřů a 350 m2 trvalkových záhonů. Chybět nebude ani broukoviště

PROSINEc
•	 V areálu	ZŠ	Novoměstská	vyrostla	nová	nafukovací	hala.	Jde	o projekt	

uskutečněný v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás. 
Řečkovičtí futsalisté dokázali svým nápadem zaujmout značné 
množství hlasujících, takže návrh postoupil do finále a mohl být 
realizován



Participativní rozpočet a zapojení veřejnosti
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Od roku 2017 je v rámci města Brna každým rokem realizována soutěž 
o získání finančních prostředků z participativního rozpočtu, označovaná 
jako projekt Dáme na vás. Podstatou celého projektu je, že každý obyva-
tel města Brna (osoba starší 15 let, která se v Brně zdržuje) může podat 
návrh na  provedení příslušného záměru. Pokud tento záměr získá do-
statečnou podporu, postoupí do závěrečného hlasování, které probíhá 
zpravidla v měsíci listopadu příslušného kalendářního roku. Pro letošní 
rok již byla výzva schválena Radou města Brna, kdy na vítězné projekty 
bude rozdělována částka v celkové výši 35 milionů Kč. Termín podání žá-
dostí je do 15. 5. 2021 a stejně jako v minulých letech platí, že maximální 
částka na jeden návrh (projekt) činí 3 mil. Kč. 

Jak již bylo v  předchozích číslech ŘEČI několikrát uvedeno, je naše 
městská část je v posledních letech velmi úspěšná – v roce 2019 získa-
la podporu akce Nová krytá sportovní hala v  Řečkovicích, v  loňském 
roce dokonce projekty dva – Řečkovický HRáj a ZAMILEC – dětské hřiště 
a sportoviště. Oba zmíněné projekty však obdržely i hlasy záporné, pro-
jekt ZAMILEC dokonce nejvíce hlasů ze všech projektů, které uspěly. Ob-
zvláště na sociálních sítích pak téma tohoto projektu rezonovalo poměr-
ně hodně – celá řad z Vás se vyslovovala poměrně kriticky až negativně, 
a to zejména ve smyslu zachování neporušeného, klidného a krajinného 
rázu této lokality. Důvodem může být nepochybně i  skutečnost, že se 
jedná o projekt Participativního rozpočtu, jehož podstatou je poměrně 
výrazná medializace, propagace a reklama (celkem logicky, pokud se má 
rozhodnout na základě hlasů občanů, resp. obyvatel města). 

Na druhou stranu, zpracování projektové dokumentace na akci Zami-
lovaný hájek – I. a II. etapa, jejíž zadání (nejprve ve formě ideové studie) 
bylo prezentováno v ŘEČI v září 2018, se s odezvou (myšleno případnou 
negativní, v duchu odezvy na projekt ZAMILEC) nesetkalo téměř vůbec. 

Domnívám se, že důvodem může být míra informovanosti. Zatímco 
v případě projektu ZAMILEC, který je součástí participativního rozpočtu, 
se celá řada z Vás s danou akcí seznámila, resp. se o ní dozvěděla a ná-
sledně reagovala (ať už pozitivně či negativně), pro zpracování projekto-
vé dokumentace ze strany městské části platí spíše opak. Jsem toho ná-
zoru, že o akcích, které mají vliv na okolí, ve kterém žijeme, by měla široká 
veřejnost být nejen informována, ale měla by mít možnost se do rozho-
dování o těchto projektech přímo zapojit. Protože právě na základě ta-
kového zapojení lze dosáhnout uspokojivého společného cíle, kterým je 
třeba výsledná podoba revitalizace parku na Palackého náměstí. 

Jisté je, že projekt ZAMILEC bude realizován, a  to prostřednictvím 
Kanceláře participace Magistrátu města Brna, což v  žádném případě 
nerozporuji a  ani nijak nezpochybňuji podporu, kterou projekt získal. 
Podmínkou realizace je nicméně koordinace s  městskou částí (více 
o podmínkách projektu lze zjistit na https://damenavas.brno.cz/). A to je 
přesně ten moment, kdy lze vznést i Vaše případné připomínky. Pokud 
nějaké máte, neváhejte je sdělit na e-mailovou adresu ondraone@cen-
trum.cz. 

Ondřej Vít, zastupitel 

Jak jste si Vy, čtenáři zpravodaje Řeč, mohli všimnout, vyšla v  říjnu 
pozvánka na několik událostí spojených s oslavami 30 let od obnovení 
skautingu v  Řečkovicích. Všechny akce byly nachystané, ale bohužel 
stejně jako v  případě jarních oslav do  toho vstoupil koronavirus. 
Vzhledem k tomu, že šlo již o druhé nachystání a následné zrušení této 
akce, neváhali jsme a řekli si, že vyzkoušíme oslavy udělat on-line.

Na  webových stránkách střediska a  na  facebooku jsme postupně 
zveřejňovali různé zajímavé události, které se v rámci naší činnosti udály 
v devadesátých letech, ale i dříve. Byl to zajímavý experiment, kdy se za-
čali přes sociální sítě ozývat lidé, které jsme třeba dvacet let neviděli. Vel-
mi nás potěšilo pár nadšenců, kteří (i díky koronavirovým karanténám) 
oskenovali své starší fotografie a poslali nám je, ač dnes bydlí v různých 
koutech republiky. Rádi jsme pak vyhodnotili akci jako úspěšnou, proto-
že bychom se s těmito bývalými členy dost pravděpodobně na klasických 
oslavách nesešli. Protože pokud by se o nich dozvěděli, tak by pravděpo-
dobně nevážili kvůli jednomu odpoledni takovou cestu do Řečkovic.

Pomyslným vyvrcholením on-line oslav bylo udělení dvou medailí 
Díků. Josefovi Květoňovi-Chetanovi za  dlouhodobé vedení stále se 
rozrůstající smečky Vlčat (malých skautů) a  Tomáši Bořeckému-Sidovi 
za  rozvoj roveringu (vedení „náctiletých“ skautů) a  za  to, že několik 
let držel patronát nad naší účetní evidencí. Bronzový řád medaile Sv. 
Jiří pak obdržel Ivo Císař–Kačer, který od  počátku tisíciletí vede velký 
oddíl v  Moravských Knínicích, spadající pod naše řečkovické středisko, 
a ke skautingu tak přivedl přes 10 % obyvatel této obce.

Závěrem přikládám fotografii tábořiště, které se nám v letošním roce 
po dvouleté usilovné práci podařilo vybudovat a které spolu se dvěma 
novými klubovnami tvoří hlavní část našeho úsilí, které jsme v posledním 
desetiletí vyvíjeli. Díky všem přátelům a  příznivcům skautingu. 
V minulých letech jsme Vás několikrát požádali o podporu. Do dnešních 
dnů se mi hlásí leckdy i lidé, kteří děti ve skautu nikdy neměli, s tím, že 
nám rádi vyjdou vstříc.  Bez Vaší pomoci bychom to nedali.

Jirka Libus–Chem

skauti on-line oslavili 30 let od obnovení skautingu v Řečkovicích



ddm Helceletka-pobočka frikulín 
https://helceletka.cz/frikulin/

Letošní akademický rok jsme ve  Frikulínu zahájili bezvadně, když 
jsme se sešli na  prvních dvou lekcích. Od  října se nám pak navzdory 
všem přicházejícím problémům podařilo vyvarovat se úplného zastavení 
činnosti. Ve výuce jsme totiž pokračovali jediným možným způsobem – 
distanční výukou. Dětem jsme tak na dálku zprostředkovali volnočasové 
aktivity, stejně jako radost, zábavu i relax z tvoření.

Děti se v  kroužcích, jako jsou individuální lekce angličtiny nebo 
kytary, potkávaly se svými lektory u videohovorů. Podobně se z pokojů 
dětí stávala divadelní pódia v  kroužcích dramatické výchovy. Modeláři 
postavili s  pomocí videonávodu házedlo, autíčko na  gumový pohon 
nebo „šprtec“.  A v podvečerním čase se domácnosti dětí z kulinářských 
kroužků proměnily ve cvičné kuchyně, kde se pracovalo v duchu hesla 
„vaří a peče celá rodina“. 

Naopak ve Frikulínu ve výtvarných a keramických třídách vznikly dílny 
skřítků-pomocníků jako na Santově Severním pólu. Jiné místnosti jsme 
přetvořili v amatérská studia, kde jsme pro vás natáčeli krátká i dlouhá 
videa s  návody na  rukodělné tvoření a  keramické nádobí nebo se 
cvičením a říkankami pro nejmenší.

Nicméně to vše by se nám nepodařilo zrealizovat, kdybychom neměli 
podporu všech zúčastněných rodičů a  prarodičů. Nebýt vás a  vaší 
trpělivosti, zůstaly by nám na Frikulínu nevyzvednuté balíčky, stejně jako 
by nikdo nepomohl dětem zrealizovat námi připravené nápady. Za  to 
vám všem patří velké poděkování.

Po  nesnázích prvního pololetí teď vcházíme do  toho druhého plní 
optimismu a  s  jasnějším plánem. Připravujeme pro vás online kroužky 
a jejich novou náplň. Na pololetní i jarní prázdniny chystáme příměstské 
tábory. Nakonec na  velké prázdniny už plánujeme letní příměstské 
tábory. Více informací naleznete na  našem webu, Facebooku nebo 
Instagramu.

Ivana Bláhová

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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sportovní aktivity na ZŠ Novoměstská
Ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2020 se naši žáci druhého stupně zúčastnili  

cyklo-vodáckého výcviku v  kempu Krkavec v  okolí řeky Nežárky  
a Lužnice. Kurz byl rozdělen na dvě skupinky. Žáci ze sedmých tříd absol-
vovali nejen sjíždění řeky Nežárky, ale také cyklistické výlety v krásných 
jižních Čechách. Druhá skupina, tvořená žáky šestých tříd, se věnovala 
naplno vodáckému sportu. Naučili se základním dovednostem vodáctví, 
které si vyzkoušeli v praxi. 

Žáci měli pestrý program. Kromě sportování zbyl čas i  na  kulturu.  
Navštívili jsme zámek Červená Lhota, také třetí největší zámecký  
komplex v České republice v Jindřichově Hradci a město Třeboň. Se sku-
pinou cyklistů jsme se podívali také na náš největší rybník Rožmberk. 

Domů se děti vracely se spoustou zážitků, najetých a odpádlovaných 
kilometrů a se stmelenou partou třídního kolektivu. 

Mgr. Aleš Svoboda, Mgr. Daniel Šebesta

ZŠ Novoměstská – akce školní družiny
Ani letos jsme nezaháleli.
V době nuceného uzavření škol a on-line výuky vychovatelky školní 

družiny spolu s asistenty i kuchařkami věnovali svůj čas, mysl a síly reali-
zaci představ o „otevřené zahradě“ v areálu školy. Skoro jako profesionál-
ní zahradníci a zahradnice jsme stříhali keře, řezali větve, ryli, hrabali, sá-
zeli, prostě vše připravovali. Pro děti se nám podařilo vytvořit stimulující 
prostředí, které je využíváno k environmentální výchově v odpoledních 
hodinách v rámci činnosti družiny i  jiných volnočasových aktivit. Přímé 
pozorování ptactva na zavěšených krmítkách a u pítek, hmyzu v umístě-
ných hmyzích domečcích, růstu bylinek na záhoncích i okolní vegetace 
jsme zařadili do několika výukových programů. 

U mnohých má také velký ohlas součást zahrady Bosá stezka, na kte-
ré zájemci mohou vnímat holými chodidly nejrůznější přírodní povrchy 
(např. trávu, písek, kamínky, kaštany). 

V době hlavních prázdnin jsme uspořádali pro 35 přihlášených dětí 
třítýdenní příměstský tábor s  turistickými výlety do okolí Brna, návště-
vou Technického muzea v Brně a  lanového centra i dalšími poutavými 
činnostmi.

Od  září z  důvodů nutnosti dodržování nezbytných hygienických 
opatření jsme opět nemohli pro děti pořádat naše tradiční společné 
akce. Snažili jsme se je nahradit novými. Nahráli jsme několik loutkových 
pohádek, např. Pasáček vepřů a princezna, O kašpárkovi, které rodiče dě-
tem mohou kdykoliv přehrát na Edookitu. Mají velkou sledovanost a di-
vákům prý se líbí. To nás samozřejmě těší.

K závěru roku, v době předvánoční, jsme po odděleních v Zamilova-
ném hájku vybrali s dětmi vhodné vánoční stromečky a ty nazdobili peč-
livě připravenými dobrůtkami pro tamní živočichy. Čekala na ně hostina 
z nakrájených brambor, mrkví, jablek dýní atd.

Věříme, že se nám průběžně podařilo i v tomto neobvyklém roce při-
nášet dětem radost i poučení.

Za kolektiv pedagogů školní družiny Mgr. Pavlína Dubanská

distanční výuka očima učitele  
ZŠ Horácké náměstí

Tak jsme v tom zase až po uši. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, jako na to-
boganu. Víme, že v této době není jiná možnost. Před vánočními prázd-
ninami jsme často všichni slýchávali věty: „Nám se doma být nechce. Nu-
díme se. Je to pro nás těžké.“

děti...  Dopoledne strávené před monitorem, snaha co nejlépe všech-
no pochopit, pak splnit zadané úkoly. Někdy „bojovat“ s technikou, ně-
kdy o místo u počítače se sourozenci. Na prostou vzájemnou komuni-
kaci moc časového prostoru nezbývá, ani na to, že teď hned potřebuji 
pomoct, a jenom já, a že to bude trvat asi déle. Postupně mizí nadšení z 
nucených prázdnin, nové přestává být novým, ztrácí se motivace, přibý-
vá únava ze stereotypu plnění povinností, nemožnosti vyžití ve sportu, 
vzrůstá množství hodin strávených u počítače.

My...  Snažíme se žákům co nejvíc pomoci a zajistit různé způsoby 
individuálního přístupu těm, co to nejvíc potřebují. Současně nabízíme 
možnosti formou různých dobrovolných úkolů i nadaným dětem. Vy-
mýšlíme, jak žákům hodiny oživit a zpříjemnit, aby k nám nepřistupovali 
se strachem, ale s důvěrou. Nechceme je příliš zatěžovat, ale pochopitel-
ně cítíme potřebu je něco naučit, zvláště v případě přechodu na střední 
školu.

Rodiče...  Vám patří velký dík, protože část naší práce v této době pře-
chází i na vás. Pomáháte dětem s úkoly, kontrolujete jejich práci. V přípa-
dě potřeby s námi komunikujete. Snažíte se je zaměstnat i jinak. Kromě 
toho chodíte do práce a mnohdy řešíte nejrůznější problémy související 
se současnou dobou.

Ale teď trochu z jiného konce...  Tato forma výuky nás učitele nutí ne-
ustále se zdokonalovat a pracovat odlišným způsobem, než na jaký jsme 
byli zvyklí. Děti vede k samostatnosti a cílenému rozvržení domácí práce.

co říct na závěr... Doufáme, že se co nejdřív všichni naživo sejdeme, 
že se budeme nejen společně učit, ale i si povídat třeba o přestávkách, 
pomáhat žákům s jejich problémy a starostmi, když poznáme, že je něco 
trápí, a prostě a vůbec...

Ilona Nesňalová



díky ZEVO se cena za odpad  
v Brně nezvýší

Zvýšení skládkovacích poplatků, k  němuž došlo od  ledna tohoto 
roku v souvislosti s novým zákonem o odpadech, se Brňanů týkat ne-
bude. Podle nové legislativy se poplatek za komunální odpad ukláda-
ný na skládky zvedne z 500 Kč na 800 Kč za tunu a postupně během 
deseti let dosáhne hodnoty 1 850 korun za tunu odpadu.

„Právě nyní se ukazuje obrovská výhoda města Brna, které provozuje 
Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO). Odpad dokážeme ener-
geticky využít, nekončí tedy na skládkách, čímž nehrozí postupné zvyšování 
poplatků za jeho skládkování, které by se jinak dříve či později muselo pro-
mítnout do skladby místního poplatku za komunální odpad, “ zdůrazňuje 
Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. Odpad 
z Brna a okolí zpracovává SAKO Brno v Zařízení na energetické využití od-
padu, což znamená, že je z něho vyráběna tepelná a elektrická energie. 

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V  loňském roce Brnem poměrně výrazně rezonovalo představení 
a veřejné projednání návrhu nového územního plánu, který bude závaz-
ně určovat, co a v jaké míře se bude moci na území města v budoucnu 
stavět a jak se bude celé město dále rozvíjet. V červnu loňského roku jsme 
proto s ostatními kolegy z opozice uspořádali debatu s občany a předsta-
vili jim, jaký bude mít tento návrh dopad na naši městskou část. Občané 
na  této debatě nesouhlasili zejména s  plánovanou hustotou obyvatel 
v lokalitě Řečkovických kasáren (rozvojová lokalita R-3), kdy by se podle 
návrhu na tuto 38 hektarů velkou plochu mělo vměstnat přes 4 000 no-
vých obyvatel a současně by mělo vzniknout více než 2 000 pracovních 
míst. Na základě této debaty tak vznikly námitky ve formě věcně shodné 
připomínky, ke které jsme získali značnou podporu (400 podpisů). Tyto 
námitky jsme jako zástupci veřejnosti odevzdali na  Odboru územního 
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

Začátkem tohoto roku jsme byli pozvaní na  schůzku s  radním pro 
územní plánování, panem Filipem Chvátalem, na které probíhala diskuze 
ohledně našich námitek k  výše jmenované lokalitě. Z  této diskuze vy-
plynulo, že naše hlavní námitky budou z  větší části akceptovány. Jako 
úspěch námitek a této společné diskuze můžeme prezentovat zejména 
pravděpodobné snížení intenzity výškové hladiny části plánované zá-
stavby a  tím snížení předimenzovaného počtu potenciálních obyvatel 
a pracovníků. Dále budou v lokalitě zachovány plochy zeleně v minimál-

ním rozsahu 30 % a také bude vždy pevně určená nová uliční síť včetně 
stromořadí. Je zde samozřejmě namístě poděkovat panu radnímu Chvá-
talovi za jeho vstřícnost k této konstruktivní diskuzi.

Nyní budeme čekat na červnové představení aktualizovaného návr-
hu, zdali při druhém veřejném projednání budou skutečně zapracovány 
všechny vyjmenované námitky. Je ovšem potřeba také říci, že toto území 
bude podrobněji zpracovávat i územní studie, která je pro lokalitu závaz-
ná a bude ji dále rozpracovávat.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že naše námitky nemají za cíl brá-
nit rozvoji naší městské části ani samotného města jak v oblasti bydlení, 
tak v navazující občanské vybavenosti. Naší snahou je hlavě přiměřený 
rozvoj městské části, aby nebylo zásadním způsobem dotčeno stávající 
životní prostředí a kvalita bydlení řečkovických občanů. Věříme, že nikdo 
nemá zájem, aby v dané lokalitě vyrostla obdobná zástavba jako např. 
v Sadové či na Kamechách, která je právem kritizována z důvodu chy-
bějící zeleně, nedostatku veřejných ploch či parkovacích míst a dalších 
aspektů. Místo toho chceme, aby zde vznikla nová část Řečkovic, kde 
bude přiměřená hustota obyvatel a  tomu odpovídající infrastruktura, 
která přirozeně propojí současné a nové obyvatele, kteří zde budou rádi 
bydlet a trávit svůj volný čas. 

Ondřej Štaud, Petr Roháček, Ondřej Vít – zástupci veřejnosti

Námitky k návrhu nového územního plánu – Řečkovické kasárny
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„Díky provozu vlastního zařízení můžeme občanům města Brna pro 
letošní rok garantovat stejnou výši poplatku za  komunální odpad. Firmy 
a společnosti, které budou u nás odpad energeticky využívat, nebudou zatí-
ženy navýšením plateb za uložení na skládky,“ dodává Filip Leder. 

Společnosti či obce v  České republice, nemající dostupné ZEVO, 
skládkují 50 až 60 % komunálních odpadů, oproti tomu Brno s propra-
covaným systémem sběrných středisek odpadů, třídících kontejnerů 
a ZEVO jen necelá 3 %.

Brněnské Zařízení na energetické využívání odpadu je jedním ze čtyř 
podobných zařízení v  republice. Provozem ZEVO pokrývá SAKO Brno 
jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody v Brně. V roce 2019 
vyrobilo ZEVO z 233 tisíc tun odpadu 2,4 milionu gigajoulů tepla a téměř 
70 tisíc megawatthodin elektrické energie, předběžné údaje za rok 2020 
předpovídají nárůst zpracovaného odpadu i vyrobeného tepla.

Michal Kačírek, tiskový mluvčí, SAKO Brno, a. s.

INZERCE

Brašnářství Ylka
Opravy, výroba a prodej kožené galanterie.

Příjem oprav obuvi a textilu.
Otevírací doba PO a ČT / 9-12  13-18

Napsat nám můžete na e-mail  
brasnarstviylka@seznam.cz 
nebo zatelefonovat na číslo  

604 590 306
Výměna zipů, zámků, držadel u kabelek,  

aktovek, batohů (i nekožených).
Zkracování opasků na míru, výměna spon.



sportovec Řečkovic a mokré Hory 
2019 + 2020 
Výzva k nominaci za rok 2020

Do 28. února 2021 můžete nominovat 3 sportovce a jednoho trené-
ra, funkcionáře či družstvo v rámci tradiční ankety naší městské části 
Sportovec roku 2019 + 2020. Svoje nominace posílejte na  e-mailovou 
adresu: simonek@reckovice.brno.cz nebo foltyn.r@volny.cz

Podmínkou k nominaci je trvalé bydliště v Řečkovicích a Mokré Hoře 
nebo klubová příslušnost k oddílu, který zde svoji činnost provozuje.

Upozornění: vzhledem k  tomu, že výsledky minulého ročníku této 
oblíbené ankety nemohly být z důvodu restrikcí způsobených pandemií 
koronaviru vyhlášeny, zůstávají veškeré nominace za rok 2019 v platnosti 
a  letošní ročník bude vyhlášen společně s rokem 2020, ve kterém bylo 
veškeré sportovní dění zásadně omezeno.

Richard Foltýn, předseda komise sportu a zastupitel MČ
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NOVINKY ZE sTaREZ-sPORT
FOTBALOVÝ STAdION ZA LuŽáNKAMI OŽÍVá 
Fotbalové centrum Brno v  Brněnských Ivanovicích bude od  jara 2021  
(1. 3. 2021) spravovat i starý fotbalový stadion 
za Lužánkami, který je v majetku Brna. Areál je již léta v dezolátním sta-
vu, a bude proto nutné provést několik úprav. Ty se budou týkat pouze  
prostoru uvnitř, na  hrací ploše by měly v  budoucnu vzniknout čtyři  
tréninkové trávníky s umělým zavlažováním. 
Hřiště by měly využívat sportovní kluby mládeže, ale také ragbisté a hrá-
či amerického fotbalu. Vedle sportovních aktivit by se zde měly konat 
také kulturní akce. 

I NYNÍ SI MŮŽETE u NáS ZAKOuPIT ČIPOVÉ HOdIN KY 
Během uzavření sportovišť spravovaných společností STAREZ – SPORT,  
a. s., lze ve venkovní pokladně na Kluzišti za Lužánkami zakoupit, nabít 
či vyzvednout objednané čipové hodinky pro rychlejší a  levnější vstup 
na sportoviště. Lze si zde zakoupit také dárkové poukazy. 
Pokladna je otevřena v  pondělí a  pátek v  čase od  8:00 do  15:00 a  ve  
středu v době od 10:00 do 17:00. 
K pokladně je možné dojet vozidlem, prosíme o dodržování bezpečné 
vzdálenosti od ostatních osob. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu. 
REKREAČNÍ STŘEdISKO JASENKA ZuBŘÍ V  MAJETKu STAREZ  
– SPORT, a. s. 
Rekreační středisko Jasenka v  Zubří u  Nového Města na  Moravě bylo  
vloženo do základního kapitálu společnosti STAREZ – SPORT, a. s. 
Vzhledem k situaci s vládními opatřeními nebylo možné areál zpřístupnit 
veřejnosti, ačkoli je již připraven na první hosty. 

WWW.SPORTuJEMEVBRNE.cZ
Ing.  Jaromír Krejčí, Středisko aktivit a sportu

Odbor KČT Moravská Slavia Řečkovice
pod záštitou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

pořádá

ve dnech 26. – 27. 2. 2021
19. ročník mezinárodního dálkového 

pochodu  IVV

ČERNOHORSKÉ 
ŠLÁPOTY

Start a cíl:  Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice  
(bývalý pivovar)
26. 2. – trasa 106 km, start ve 20.00, 
27. 2. – trasy 4, 8, 14, 24, 34, 45, 54 km,  
start 6.30–11.00
Ukončení pochodu:  27. 2. ve 21.00 hodin
Každý účastník obdrží na startu mapku tras, nápoj  
a v cíli účastnický list. Občerstvení zajištěno.
Startovné:  děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 15 Kč,  
ostatní 30 Kč, 106 km – 50 Kč.
Informace:   606 276 185, pokorny.mvdr@centrum.cz, 
www.kct.cz

Pochod se uskuteční v rozsahu, v jakém to dovolí momentální 
vládní protinákazová opatření.
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POZVÁNKY / INZERCE

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,  
621 00 Brno, Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.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 rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz . 
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 15. 2. 2021. Zdarma. 

ŘÁdKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKáŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667

Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel: 797676748

Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490

POČÍTAČE-NB-TISKáRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz

Servis TV antén, instalace antény, set top-boxy, měření signálu, 
přechod na dVB-T2. Satelitní příjem Skylink, Feesat. Příjem  
zahraničních programů. T:797659985, e-mail: mvolf@seznam.cz

ZEdNÍK, MALÍŘ, NATěRAČ FASád, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047

MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.

MALBY – NáTěRY ONdERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu

INSTALATÉRSKá firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.

INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745

MONTáŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 

REKONSTRuKcE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

dOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz

HOdINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou, 
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz

Hodinový manžel. Provádím veškeré práce s údržbou a opravou bytů  
a rodinných domů. Tel: 737 859 336.

Reflexní a uvolňující aroma MASáŽE v pohodlí Vašeho domova  
a HLÍdáNÍ děTÍ. T: 724 976 317

Internetový obchod v Brně-Řečkovicích, Horácké náměstí,  
přijme na dLOuHOdOBOu BRIGádu tyto pracovníky:  
Administrativní pracovnici - práce 3x týdně 
Pracovnici na balení zásilek - práce 3x týdně 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T. 722 959 021

dLOuHOdOBá brigáda v Řečkovicích – přijmeme řidičku/če  
na svoz zboží (velikost IKEA tašky), od dodavatelů z Brna do balírny  
na Horáckém náměstí. Práce 3x týdně, denně cca 3hodiny, mzda  
100,- Kč/hod., praxe v řízení os. automobilu po Brně.  
Prosím o zaslání životopisu: ekomarket@seznam.cz, T: 722 959 021 

HLEdáME pracovnici na úklid do ÚSP v Brně–Řečkovicích.  
Nástup možný ihned nebo dle dohody.  
Informace na tel. č. 603 841 497 – M. Ondráčková  

PNEuSERVIS ŘEČKOVIcE, SPORTOVNÍ 2a 
Dovolte, abych velmi poděkoval stávajícím zákazníkům, 
za zachování přízně, i přes přemístění servisu na Sportovní 2 
/u BOBY/ a popřál mnoho zdraví v roce 2021. 
Provozní doba: Po-Pá 9-12 13-17 hod, SO 8-12 hod.  
TEL: 541 227 054, e-mail: pavel.hurka@email.cz

BURGERY A PIVA 
Z MALÝCH PIVOVARŮ

/bistroer /bistroer
Palackého nám. 20a, Brno - Řečkovice

608 581 962
chcujidlo.cz
po–ne 11–20 h

SPECIÁLNÍ SKLA
PRO ŘIDIČE

sleva 40 %

Rezervační formulář online na
www.nekudaoptik.cz, tel. 604 308 352

VAŠE JEDINÁ OPTIKA V ŘEČKOVICÍCH

Palackého nám. 2, Řečkovice

VYŠETŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ
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