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Vážení spoluobčané,
máme za  sebou již několik týdnů 
trvající období omezení v  reakci 
na  šíření koronaviru. Čísla známá 
ve  dnech psaní mého textu dávají 
naději k  mírnému optismu. Chci 

na tomto místě poděkovat vám všem, kteří jste dodržovali a stále 
dodržujete bezpečnostní i hygienická opatření a doporučení. Je 
to především ohleduplné k těm zranitelnějším z nás. 

Stejně jako mnoho jiných pracovišť také radnice naší městské 
části funguje poslední dobou ve  specifickém režimu. Kromě 
omezení osobního kontaktu mezi samotnými úředníky a  při 
jejich komunikaci s  veřejností bylo odloženo z  původního 
termínu v polovině dubna také zasedání zastupitelstva. Někteří 
zaměstnanci úřadu, nad rámec svých běžných pracovních 
povinností, pomáhali s  činnostmi souvisejícími s  mimořádným 
stavem. Jmenovitě chci poděkovat alespoň Petře Quittové, 
Dušanovi Trnkovi a Antonínu Dudovi, kteří pomáhali s obsluhou 
a zásobováním rouškomatu. Stejně tak chci poděkovat tajemnici 
úřadu a  místostarostům. Speciální zmínku zaslouží tým kolem 
Martina Kose, původního autora nápadu řečkovického automatu 
na  roušky. V  řádu dní jsme nápad zrealizovali a  jako první 
v  Brně jsme nabídli našim občanům možnost získat roušku 
po jednoduchém stisknutí tlačítka. Mám radost, že jsme dokázali 
v  adekvátním měřítku promptně zareagovat na  obrovskou 
poptávku. Velmi rychle se navíc podařilo překonat pilotní 
problémy s distribucí a díky firmě Jersey53 jsme dokázali zajistit 
plynulé zásobování. Vedle prodeje ze dvou automatů  jsme začali 
s bezplatnými dodávkami látkových roušek zejména  seniorům 
z  naší čtvrti. Zde patří můj dík místostarostovi Filipu Hrůzovi 
za  organizaci, řečkovickým hasičům za  rozvoz a  samozřejmě 
všem dobrovolníkům, kteří šili roušky nebo poskytli materiál. 
Moc si toho vážím. 

Co se týče aktuálního dění, již několik týdnů je zveřejněn 
návrh nového územního plánu města Brna. Ze zákona vyplývá 
povinnost mít jej schválený a platný do konce roku 2022, a práce 
na něm tedy nelze zastavit ani v současné době. Jeho tvůrcem 
je Kancelář architekta města Brna. Jedná se o  naprosto klíčový 
dokument pro město, který Brno potřebuje jako sůl. Důkladně 
se jím bude zabývat i  naše samospráva, byť je třeba zdůraznit, 
že městské části bohužel nebyly přizvány k jeho tvorbě a v rámci 
podávání připomínek a  námitek nemají jiné postavení než 
občané či jiné právnické osoby. Veřejné projednání je Kanceláří 
architekta města Brna naplánováno na 17. června. Do 24. června 
je také zákonná lhůta pro to, aby občané mohli využít svého práva 
formálně uplatnit případné námitky a připomínky. Uvnitř tohoto 
čísla zpravodaje naleznete také článek z pera tvůrců územního 
plánu včetně informací od  radního města Brna zodpovědného 
za tuto oblast Filipa Chvátala.

Loni na  podzim uspěl v  hlasování v  rámci participativního 
rozpočtu města návrh na  vybudování kryté nafukovací haly. 
Protože se hřiště, na kterém bude hala stát, nachází v areálu ZŠ 
Novoměstská, byla příprava celé investiční akce svěřena naší 
městské části. V  tuto chvíli jsme ve  fázi, kdy se nám podařilo 
vybrat projektanta stavby a společně s navrhovatelem projektu 

postupujeme v souladu s harmonogramem. Stále je tedy naděje, 
že by hala mohla začít fungovat už v  průběhu zimní sezóny 
2020/2021. 

V  současnosti je na  adrese www.damenavas.cz možné 
navrhovat nové nápady, které se budou o přízeň Brňanů ucházet 
letos na podzim. Z naší městské části mi byly v polovině dubna 
známy tři návrhy. Projekt “Bílé plochy chladí Brno” zaujal veřejnost 
loni, kdy v hlasování jen těsně neuspěl. Staronovým účastníkem 
je rovněž “Řečkovický Hráj”, který jeho autorka pro letošní rok 
upravila tak, aby byl co nejvíce v  souladu se záměrem města 
na  výstavbu dvou až tří menších bytových domů na  pozemku 
v  proluce v  ulici Terezy Novákové. Úplným nováčkem mezi 
přihlášenými je smysluplný projekt “Zamilec – dětské hřiště 
a sportoviště”. V první fázi je třeba, aby nápady získaly nejpozději 
do  15. června alespoň 300 hlasů v  internetovém hlasování. 
Následně bude městskou částí a  také příslušnými odbory 
Magistrátu města Brna posuzována jejich proveditelnost, tedy 
zda nejsou v  kolizi s  jinými záměry města či je reálný odhad 
jejich finančních nároků. Se všemi navrhovateli projektů jsem 
v  kontaktu a  vyjádřil jsem jim podporu radnice. Věřím, že se 
projekty naší městské části v  hlasování veřejnosti neztratí 
a budou rezonovat třeba stejně pozitivně, jako se to loni podařilo 
návrhu nafukovací haly u ZŠ Novoměstská.

Všem přeji především hodně zdraví a těším se opět na okamžily, 
kdy se budeme moci vídat, komunikovat a diskutovat osobně.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
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Chceme vám poděkovat
Vážení spoluobčané z Řečkovic a Mokré Hory, sousedé a přátelé, 
prožili jsme a stále prožíváme velmi nelehké období, způsobené 
virovou nákazou, a  s  tím spojená různá omezení a  komplikace 
našich osobních i  pracovních životů. Věřte, že hned od  počátku 
vypuknutí pandemie a následných vyhlášených opatření vlády ČR 
se i vedení městské části velmi intenzivně zabývalo celou situací 
a  jednotlivými opatřeními. Mnohdy téměř jako na  laboratorních 
vahách jsme zvažovali, jak postupovat v konkrétních případech, 
které zůstaly v  pravomoci jednotlivých obcí, resp. zřizovatelů. 
Máme na  mysli termín uzavření mateřských školek, omezení 
činnosti úřadu městské části, jednotlivých odborů, sběrného 
dvora, blokového čištění apod. Byli jsme si vědomi jasných omezení 
a  komplikací vašich životů, které vám naše rozhodnutí může 
přinést, zároveň jsme měli na paměti vaše zdraví a bezpečnost. I my 
jsme se v podobné situaci ocitli poprvé, pokud tudíž máte pocit, že 
ne vše bylo řešeno správně, je to snad pochopitelné a děkujeme 
za vaši toleranci.  Především vám ale chceme poděkovat za vaše 
chování, disciplinovanost, obětavost a  trpělivost během celé 
této krize. I díky vám touto pandemickou situací zatím Řečkovice 
a  Mokrá Hora prochází na  jedničku.  Zároveň vás všechny moc 
prosíme, abyste nepolevili, zkusme všichni ještě chvíli vydržet, 
jsme přesvědčeni, že se nám to v dobrém a vrátí a celou situaci 
zvládneme na výbornou. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, dobré 
nálady, a nezapomeňte, že se na nás můžete vždy obrátit s žádostí 
o radu či o konkrétní pomoc.

Strategie pro zeleň a zalévání stromů
Ve své rubrice vám pravidelně představuji způsoby a novinky 

v  péči o  veřejnou zeleň naší městské části. Dovolte, abych vás 
informoval, že připravujeme vlastní strategii rozvoje a  údržby 
zeleně. Vytváříme pracovní skupinu složenou nejen z  našich 

erudovaných pracovníků odboru životního prostředí, ale chceme 
přizvat i externí spolupracovníky z řad odborníků v péči o veřejnou 
zeleň. Mimo jiné se bude zabývat analýzou nových způsobů 
a  postupů v  údržbě zeleně v  souvislosti s  nedostatkem srážek. 
Chceme zavést efektivnější zalévání stromů pomocí vhodných 
zavlažovacích technologií, například vodních vaků a dávkovačů 
přímo u kmenů vybraných a suchem nejvíc ohrožených stromů 
apod. Protože se jedná o docela složitou a drahou záležitost, a ne 
všem stromům tento luxus bude možné dopřát, napadlo nás 
zapojit i vás občany a požádat vás touto cestou o spolupráci.

Péče o zeleň a stromy s vaší pomocí
Všichni víme, že zeleň 

ve městě je skvělá a že její 
přítomnost přináší řadu 
pozitivních efektů a  exter-
nalit. Procházka parkem 
nebo pohled na  stromy 
z  okna uklidňuje, v  létě 
stromy přináší stín a ochla-
zují tak své okolí a tak dále. 
Dlouhodobě a  komplexně 
se snažíme o  rozvoj zele-
ně v  naší městské části. 
Na  jedné z  posledních 
schůzí rady městské části 
jsme odsouhlasili mimo 
jiné i  žádost pana Polan-
ského z  iniciativy Zalejme.
cz o spolupráci na efektivním online mapování a zobrazování ze-
leně v naší městské části v jejich mapové aplikaci, která umožní 
efektivní participaci vás, obyvatel Řečkovic, na tomto nelehkém 
úkolu. S ohledem na finanční možnosti i technické a personální 
kapacity není pro města a  obce jednoduché dostatečně a  prů-
běžně zalévat veškerou zeleň na  svém území. Není to vůbec 
jednoduchý úkol, protože sucha posledních let ohrožují i  větší 
stromy, které dříve nebylo třeba zalévat. Proto jsme přivítali ten-
to nápad a myšlenku zapojit do zalévání i občany. Doufáme, že 
s vaší pomocí bude naše městská část mnohem zelenější.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Pojďme pomoci 
našim stromům

Iniciativa Zalejme.cz by ráda inspirovala 
lidi, kterým záleží na  stromech v  jejich 
okolí, aby je zalévali zachycenou vodou 
z  domácnosti. Rádi bychom takto pomohli 
naší městské části v tomto nikdy nekončícím 
a  velmi náročném úsilí. Střádání použité 
vody je velmi snadné, stačí k  tomu miska 
a  kbelík. Pokročilejší mohou třeba chytat 
vodu ze sprchování. Ani to není nic složitého. 
Mnozí z vás mají zavedené i různé způsoby 
zachytávání dešťové vody. Důležité je, aby 
neobsahovala mýdla, tuky a saponáty, které 
by stromům mohly uškodit. Nastřádanou 
vodou pak můžete zalít například strom 

před svým domem, kterému tak dáte šanci 
přečkat suché období, které nás letos nejspíš 
opět čeká. Na  stránkách iniciativy Zalejme.
cz najdete mapovou aplikaci, na  kterou 
budou brzy přidány i  stromy z  Řečkovic 
a  Mokré Hory. V  této aplikaci pak můžete 
zalití svého stromu zaznamenat. Ostatní pak 
uvidí, který strom je třeba ještě zalít a který 
to už nepotřebuje. Na  našich stránkách 
najdete i  tipy, jak šetřit vodou, a  mnoho 
dalšího. Na  aplikaci se průběžně pracuje 
a  v  budoucnu vám nabídne i  spoustu 
nových užitečných funkcí. Budeme rádi, 
pokud se přidáte a pomůžete nám zachovat 
naši městskou část plnou stromů a  další 
zeleně. Společně to dokážeme!

Ing. Michal Polanský Ph.D.,  
zakladatel iniciativy Zalejme.cz
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Městská část  
v době koronaviru

Je to už řadu týdnů, co 
celý svět včetně naší 
městské části začal 
žít v  mimořádných 
podmínkách kvůli 
pandemii. Museli 
jsme se všichni nejen 
přizpůsobit novým 
podmínkám, ale také 
aktivně a  adekvátně 

zareagovat. Věřím, že se to podařilo 
díky vzájemnému pochopení a  pomoci. 
V  uplynulých týdnech probíhala a  stále 
probíhá ve  spolupráci s  dobrovolnickými 
organizacemi pomoc seniorům a  dalším 
potřebným v naší městské části. Děje se tak 
například ve  spolupráci s  dobrovolnickým 
programem Masarykovy univerzity (https://
munipomaha.cz/) a  jeho dobrovolníky, 
kteří pomáhají zajišťovat nákupy pro 
seniory či hlídání, doučování a  další formy 
pomoci. Tento dobrovolnický program 
můžete podpořit finančně i  jako přihlášení 
dobrovolníci. Dále ve  spolupráci s  místním 
hasičským sborem (viz foto, zdroj: facebook 
HS – Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora) pak 
průběžně a  dle aktuálních a  dostupných 
možností probíhala redistribuce roušek 
a dezinfekce seniorům a dalším potřebným 
zdarma. Děkujeme oběma zmíněným 
organizacím za  pomoc, ale děkujeme 
také i  ostatním dobrovolníkům a  místním 
organizacím a  spolkům, které v  rámci naší 
městské části také průběžně pomáhají, 
kde je potřeba. Děkujeme i všem těm, kteří 
pomáhají v  rámci sousedské výpomoci 
svým sousedům z  domu či bloku a  dalším. 
Průběžně také o všem komplexně a aktuálně 
informujeme jak na  internetových 
stránkách úřadu městské části (speciální 
sekce KORONAVIRUS info), tak skrze profil 
městské části na  sociálních sítích. Hned 
na začátku jsme také zřídili hotline městské 
části pro tuto mimořádnou situaci, kam se 
obracejí lidé s  dotazy či prosbami a  kde se 
snažíme také pomoci. Děkujeme také za Vaši 
zpětnou vazbu, nabídky pomoci či ohlasy. 
Budeme se Vám snažit pomáhat i  nadále, 
a  to ve spolupráci s partnery, dobrovolníky 
i  dobrovolnickými organizacemi. Každá 
pomoc je důležitá, a  to nejen v  dnešní 
mimořádné situaci. Společně tuto 
mimořádnou dobu zvládneme. Na  závěr 
mi dovolte popřát Vám hodně energie, 
pozitivní mysl a pevné zdraví.

Filip Hrůza, místostarosta
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Najděme poklad domácí
Vážení a milí literární gurmáni,

moc Vás zdravíme a také na Vás moc myslíme. Úplně chápeme, že už 
asi nemáte co číst, a my Vám zatím nic fyzicky nabídnout nemůžeme, 
a proto Vám chceme doporučit jiné cesty. 

Projděte si svou domácí knihovničku či knihovnu a  určitě tam 
najdete knížky, které jste ještě nečetli, řekli jste si, na to je ještě čas, 
zajdu si pro něco nového do knihovny. No a teď právě ten čas nastal, 
můžete dočíst všechny resty, všechny zapomenuté tituly a  objevit 
tak třeba poklad, který se skrývá v zatím neznámém autorovi nebo 
v krásném příběhu. Nebo si znovu přečtete svého oblíbeného autora 
nebo knížku, která Vás spolehlivě rozesměje, nebo knížku, kterou 
jste měli rádi, když jste byli malí. Těšíme se na Vaše příběhy, na Vaše 
vyprávění o  dávno zapomenutých knížkách - pokladech, které jste 
mezi nimi našli.

Kromě této varianty se nabízí přehršel elektronických zdrojů. Naše 
webové stránky www.kjm.cz Vám nabízejí spoustu možností, čtení, 
zábavy, kreativního učení, stačí se jen podívat. Na ukázku vybíráme 
tyto články:

Speciální číslo časopisu Impulsy
Připravili jsme pro vás mimořádné číslo časopisu Impulsy, které 

přináší rady, jak trávit volný čas v  karanténě. Najdete v  něm zdro-
je důvěryhodných informací, tipy na  vzdělávání pro děti i  dospělé  
a také oddechové aktivity. Přejeme příjemné čtení (www.kjm.cz).

#Knihovnyprotiviru
Knihovny společně spustily webového průvodce protiviru.

knihovny.cz, kde najdete velké množství elektronických zdrojů. Kromě 
odborné literatury se zde nachází i  oddechová četba a  literatura 
pro děti, všechny dokumenty je možné číst zdarma a  legálně  
(www.kjm.cz).

Nabídka alternativní četby pro malé i velké čtenáře
Milí čtenáři,

protože vám v tuto chvíli nemůžeme poskytnout tištěné dokumenty, 
nabízíme e-knihy volně ke  stažení ze zdrojů digitálních knihoven. 

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

PLACENÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokart., platba hotově = Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro Řečkovice. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 541 262 997, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
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, interiérů na klíč.  
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

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

HLEDÁM BYT ke koupi o dispozici 2+1 nebo 3+KK v lokalitě Řečkovice, 
Královo Pole a Žabovřesky do 4.5Mio. Byt může být před i po rekon-
strukci. Koupě v hotovosti. Volejte 778 555 356

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892

Od 1.2.2020 byl obnoven provoz KOŽNÍ ambulance na Poliklinice  
Vránova, Centrum lékařské péče, s.r.o. Ordinaci převzala MUDr.  
Stanislava Kúkolová. Přijímáme nové pacienty. Ordinační doba:  
denně 7-12h, 13-15h. Čtvrtek: 1. a 3. týden v měsíci - odpolední  
ordinace: 13-17h. Telefon: 544 527 548. www.koznireckovice.cz

Ráda bych s Vaší pomocí našla vhodný RD nebo stavební pozemek.  
Děkuji. T: 739 967 377

Vracím se do Brna za prací - nutně HLEDÁM koupi bytu.  
Děkuji všem. T: 732 219 013

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

KOUPÍM garáž Brno-Řečkovice, T: 608640646

GARÁŽ na ulici Žlutá pronajmu. 1800,- měsíčně. T: 603524124

Na 31 dnů máte možnost vypůjčit si současně 3 e-knihy od eReadingu 
a 3 e-knihy od Flexibooks. Pro „čtení ušima“ můžete využít rozhlasový 
čtenářský deník nebo audioknihy všech žánrů k  volnému využití. 
K  hudebnímu poslechu z  pohodlí domova můžete využít přístup 
do hudební knihovny NAXOS, která ukrývá nahrávky různých žánrů 
(www.kjm.cz).

Facebook KJM
Můžete též sledovat naši speciální rubriku na  facebooku, 

svébytnou, pouze naši za KJM - Jestli nechceš chytit virus, čti e-knihy, 
ne papyrus! kde pravidelně doporučují knihovníci a  knihovnice 
e-knihy z naší databáze.

Určitě se tedy na naše stránky a facebook podívejte, ať si zábavným 
způsobem ukrátíte dobu, než se knihovny opět otevřou. Moc se 
na Vás těšíme, chybíte nám. Ještě Vám přidáme provozní informace, 
abyste byli v obraze. Přejeme pevné zdraví a opatrujte se.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová 
Pobočka KJM Kolaříkova

Vítání občánků na podzim
S  ohledem na  současná opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR se akce Vítání občánků bude konat 
v září a říjnu, abychom uspokojili všechny zájemce.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ



5Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Odbor územního plánování a  rozvoje 
MMB jakožto pořizovatel územně 
plánovací dokumentace města Brna 
zveřejnil 24.  března 2020 návrh nového 
územního plánu. Stalo se tak v  souladu 
s  dříve stanoveným harmonogramem. 
Veřejné projednání i  termín pro podání 
připomínek či  námitek byly stanoveny 
na  první polovinu května. Vzhledem 
k nouzovému stavu, který panuje v České 
republice, vedení města Brna upraví 
a prodlouží dobu, kdy se s návrhem bude 
moci veřejnost seznámit.

Na  otázku, proč ke  zveřejnění došlo 
právě nyní, je nutné uvést, že harmonogram 
zpracování nového územního plánu 
je limitován koncem platnosti toho 
současného. Stane se tak podle ustanovení 
stavebního zákona na  konci roku  2022. 
„Z  tohoto důvodu jsme zveřejnění návrhu 
nechtěli brzdit, ale naopak dáváme občanům 
co nejdelší dobu na  seznámení s  ním. Jak 
bylo avizováno v  tiskové zprávě z  minulého 
týdne, město chce, aby veřejné projednání 
nového územního plánu proběhlo pokud 
možno v  dostatečném odstupu po  odvolání 
mimořádných opatření,“ přiblížil Petr Hladík, 
1. náměstek primátorky města Brna.

„Na  druhou stranu je Radě města 
Brna zřejmé, že  nový územní plán může 
výrazně posílit možnosti investic nejenom 
ve stavebnictví, které budou pro obnovu země 
po mimořádných opatřeních, tlumících mimo 
jiné hospodářskou aktivitu, zcela klíčové. 
Absorpční kapacita stávajícího územního 
plánu z  tohoto pohledu není dostatečná 
a  může zbytečně přispět k  prohloubení 

ochlazení ekonomiky na lokální úrovni,“ uvedl 
Filip Chvátal, radní pro oblast územního 
plánování a rozvoje.

Od 12. března 2020 je vládou ČR vyhlášen 
na celém území ČR nouzový stav na 30 dní, 
přičemž vláda  požádala Poslaneckou sně-
movnu Parlamentu ČR o  jeho prodloužení. 
Sněmovna jej prodloužila do  30. dubna. 
Za této situace nelze předvídat skutečné da-
tum ukončení nouzového stavu. Z pohledu 
města ani pořizovatele nelze dobře odhad-
nout všechny kroky a opatření, které vláda, 
ať již jako kolektivní orgán, anebo prostřed-
nictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, učiní 
a  jaké restrikce běžného života obyvatel 
stanoví. 

Vzhledem k  napjatému harmonogramu 
a návaznosti na aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje by však veřej-
né projednání mělo být uspořádáno nejpoz-
ději do prázdnin. „S ohledem na stále se mě-
nící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti 
postupu pro veřejnost a vedení městských čás-
tí stanovíme nový termín veřejného projed-
nání na 17. června letošního roku. Ve spolu-
práci s vedením městských částí a neziskovým 
sektorem uděláme maximum pro zjednoduše-
ní přístupu k návrhu nového územního plánu. 
Oslovíme starosty městských částí s nabídkou 
poskytnutí výkresů v  čitelném měřítku a  do-
provodných textů pro vystavení návrhu územ-
ního plánu na radnicích městských částí. Zde 
by si jej mohli prohlédnout i  obyvatelé, kteří 
například nemají přístupu k internetu. Řešíme 
také, jak zjednodušit podávání připomínek 
a  námitek či  podepisování archů kandidátů 
na zástupce veřejnosti,“ dodal Filip Chvátal.

Současně město doplňuje, že je napláno-
váno konání druhého veřejného projednání 
v polovině roku 2021. „V této době bude pro-
jednáván upravený návrh nového územního 
plánu, ve kterém zapracujeme aktualizace Zá-
sad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 
stanoviska dotčených orgánů a námitky a při-
pomínky občanů,“ uvedl Michal Sedláček, 
ředitel Kanceláře architekta města Brna, 
zpracovatele návrhu územního plánu. 

Město Brno vyvíjí veškeré úsilí k  tomu, 
aby byl nový územní plán vydán do  konce 
roku  2022, jak mu ukládá stavební zákon. 
„Za  Odbor územního plánování a  rozvoje 
MMB mohu slíbit, že  je pro nás nový územní 
plán prioritou. Pokud to bude situace vyžado-
vat, budeme pracovat o  svátcích, víkendech 
i  přesčas, aby úprava termínu veřejného pro-
jednání na pozdější období neovlivnila termín 
konání opakovaného veřejného projednání 
v roce 2021 a vydání nového územního plánu,“ 
podotkla vedoucí Odboru územního pláno-
vání a rozvoje Pavla Pannová. 

Návrh územního plánu je dostupný on-
line na  portálu územního plánování města 
Brna: www.upmb.brno.cz. Občané mohou 
své dotazy k návrhu územního plánu posílat 
na e-mailovou adresu pripravovanyUPmB@
brno.cz, případně se mohou dotázat na bez-
platné telefonní lince 800 411 400. 

Termín pro podání připomínek a  ná-
mitek je tímto také prodloužen, a  to 
do 24. června 2020. 

Bc. Filip Poňuchálek, tiskový mluv-
čí, Magistrát města Brna

Návrh nového územního plánu:  
město posune datum veřejného projednání

Na své 19. schůzi 25. 3. 2020 rada městské části:
■ schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky 

na  stavební práce „Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora“,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  plnění veřejné zakázky 
„Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Řečkovice“ nabídku 
předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 2137/5, 621 00 
Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na akci „Nová nafukovací hala v Řečkovicích“ nabídku 
předloženou společností IFM GROUP, a. s., Křenová 479/71, Trnitá, 
602  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy s  uvedenou 
společností,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na  zpracování projektové 
dokumentace na  akci „Areál bývalého pivovaru, Brno-Řečkovice“ 
nabídku předloženou společností P.  P.  Architects, s. r. o., Slovinská 
693/29, 612  00 Brno, a  současně schválila uzavření smlouvy 
s uvedenou společností,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky 
a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Sejkorova 2723/6, 636  00 
Brno, za účelem pořádání integrační společenské akce s kulturním 
programem „Strom života Domova Tereza“ dne 20. 5. 2020,

■ schválila provedení oprav chodníků v  roce 2021 v  následujícím 
pořadí podle priority: Kunštátská 1–15, Medlánecká (park), Renčova 
17, Renčova 18 -24, Žitná 15.

Dana Filipi, místostarostka

Zprávy ze zasedání rady městské části
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Farář římskokatolické farnosti 
sv. Vavřince Jan Kotík kromě toho, 
že pečuje o  řečkovickou farnost, 
jezdí také pravidelně již osm let 
pomáhat do  tanzanské vesnice. 
Požádali jsme pana faráře, aby 
nám něco pověděl o  zmiňované 
pomoci, životě v  Tanzanii, ale 
i o dění v naší farnosti.

Proč jste se rozhodl pomáhat 
právě v Tanzanii?

Není to tak, že bychom si 
s  kamarády řekli, že chceme 
někde pomáhat a nějak náhodně 
jsme si vybrali Tanzanii. Spíš bych 
to viděl opačně, Tanzanie si vybrala nás. S  farářem ve  Žďáře nad 
Sázavou, otcem Vladimírem Záleským, jsme v  roce 2012 vyrazili 
do Tanzanie na  turistickou cestu, při níž jsme zdolali Kilimandžáro 
a navštívili farnost mého kamaráda ze studií, tanzanského kněze otce 
Norberta, ve  farnosti Mpanga. Návštěva farnosti nás uchvátila tak, 
že jsme nabídli nějakou pomoc. Za půl roku se otec Norbert ozval, 
že by využil traktory pro práce na poli, a tak se zrodila naše pomoc 
v Tanzanii.

Do  Tanzanie jezdíte pomáhat spolu s  dalšími dobrovolníky 
již několik let. Co všechno se vám za  tu dobu podařilo místním 
obyvatelům zajistit?

Pomoc farnosti Mpanga a sirotčinci v Mbingu se postupně vyvíjí. 
Nejprve jsme do  Mpangy věnovali tři traktory (dva staré Zetory 
Super 50 a  jeden Masey Fergusson), pak jsme začali podporovat 
čištění vody a dopravili tam další dva traktory a nejaktuálnější fáze je 
podpora výstavby střední školy.

Můžeme se ještě zastavit u toho projetu čištění vody? Co všechno 
bylo potřeba vybudovat a jakým způsobem se voda čistí?

Při naší návštěvě v  roce 2013, kdy jsme do  Mpangy vezli první 
traktory, s  námi ve  výpravě byli tři lékaři, manželé Kazdovi a  Aleš 
Tomášek z Řečkovic, kteří týden asistovali v místní lékařské ordinaci. 
Jejich zjištěním bylo, že mnoho zdravotních obtíží způsobuje voda, 
kterou místní obyvatelé pijí. Je v  ní spousta bakterií, které přináší 
různé nemoci. Zaměřili jsme se tedy na  problematiku čištění vody. 
Nejprve jsme do  dvou budov instalovali malý systém filtrů s  UV 
lampou, ale to se v  místních podmínkách ukázalo jako nefunkční 
a byla to slepá ulička. Po tomto nezdařeném pokusu jsme další rok 
instalovali na  vodovod pískový filtr, který alespoň částečně vodu 
vyčistí, nicméně není to dokonalé. Voda, kterou místní lidé pijí, je 
voda říční a je značně kalná. Z řeky ji solárním čerpadlem, které jsme 
instalovali v roce 2016, čerpají do nádrže na kopci, kde se částečně 

odkalí a poté jde přes pískový filtr ke spotřebě. Aby byla bez bakterií, 
musí se ještě převařit. V  roce 2017 se k  našemu projektu připojil 
Vojtěch Kundrát, který v  rámci svého studia vyvíjel nanotextilii pro 
filtraci vody. Vyvinul tedy jednoduché filtrační zařízení, které mohou 
místní obyvatelé používat k vyčištění vody zbavené hrubých nečistot.

Jistě toho zbývá ještě spousta, s čím byste rádi pomohli. Jaké jsou 
vaše plány pro příští misi?

Momentálně probíhá projekt výstavby školy, který je dlouhodobý, 
takže plány pro příští misi budou zřejmě stavba konstrukce střechy 
nad jídelnou a kuchyní.

Byl se někdy otec Norbert podívat i u nás v Řečkovicích?
Otec Norbert navštívil naši farnost již dvakrát. Jednou přijel 

s  knězem, otcem Basilem, který vedl centrum Betlém v  Ifakaře, 
které se stará o mentálně postižené děti, a podruhé zde byl s otcem 
Dottem, kaplanem z  Mpangy. Vždycky to bylo v  listopadu nebo 
prosinci, takže zde zažili zimní počasí a české slovo „zima“ si dodnes 
stále pamatuje. Vzal jsem je i do Křižanova, kde zrovna byl zamrzlý 
rybník a s radostí se na něm fotili a posílali to do Tanzanie, že chodí 
po vodě jako Pán Ježíš  .

Pokud by se někdo chtěl zapojit do pomoci, jak to může udělat?
Nejlepší zapojení je finanční. Na stránce www.ifakara.cz je přehled 

o realizovaných projektech a také je tam číslo na transparentní účet, 
kam lze příspěvek posílat.

V tanzanské vesnici, která se nenachází v turistické oblasti, nejsou 
místní na Evropany asi moc zvyklí. Chovají se k vám přátelsky, nebo 
jsou spíše rezervovaní? A jak spolu komunikujete?

Když jsme do Mpangy před osmi lety přijeli poprvé, tak nám otec 
Norbert říkal, že některé děti vidí bělocha poprvé v  životě. Zvláště 
u malých dětí vnímáme, že mají z bělochů strach. Když do Mpangy 
přijedeme, tak se nejvíce pohybujeme v  okruhu fary a  kostela 
a  věnujeme se práci na  projektech, takže s  mnoha místními lidmi 
do  styku nepřijdeme. Ale naše zkušenosti jsou, že nás lidé vnímají 
pozitivně a  přátelsky. Komunikujeme v  angličtině nebo italštině 
(s  kněžími) a  s  místními anglicky nebo svahilsky. Pár svahilských 
slovíček již umíme.

Můžete nám trochu popsat, v jakých podmínkách lidé v Tanzanii 
žijí? Například jak vypadá jejich obydlí nebo co je pro ně hlavním 
zdrojem obživy?

Lidé tam žijí velice chudě a jejich živobytí je velice závislé na vlastní 
zemědělské produkci. Stát pro každou rodinu garantuje kousek pole 
pro obživu. Rodina si tam pro vlastní potřebu vypěstuje kukuřici 
a rýži a případně něco dalšího. Pak docela funguje rodinná solidarita. 
Jeden člen rodiny třeba pracuje ve městě a posílá vydělané peníze 
na  venkov. Lidé se živí také drobným podnikáním, jako je třeba 
roztloukání kamene na  štěrk, výroba kuchyňských potřeb, rybolov, 
pěstování banánů, oprava kol, kadeřnictví a mnoho dalších… Obydlí 

Řečkovický kněz pomáhá i v Tanzanii
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Tanzánců jsou odvislá podle toho, kolik mají peněz. Nejzákladnější 
domy se stavějí z  bambusových tyčí a  prutů, které se propletou, 
oplácají blátem a  opatří slaměnou střechou. Vyšší stupeň bydlení 
je střecha plechová a  nejvyšší je domek zděný z  pálených cihel 
s plechovou střechou.

Funguje v Tanzanii nějaký systém vzdělávání a zdravotní péče?
Ano, oba systémy jsou docela dobře zavedené. Stát garantuje 

základní vzdělávání, které je sedmileté. Nicméně ani toto státní 
vzdělávání není zadarmo, žáci platí školné. Pak tam funguje střední 
školství, které je buď soukromé (i církevní), nebo státní. I zde se platí 
školné. Co se týká zdravotnictví, tak je tam docela málo nemocnic. 
Nejbližší nemocnice je z  Mpangy (kam jezdíme) vzdálená 170 km. 
Existuje však síť tzv. dispenzářů (ordinací), které zajišťují základní 
zdravotní péči. Právě v Mpanze také jeden takový dispenzář funguje 
a snažíme se ho podporovat.

Tanzanie je považována za relativně bezpečnou zemi. Přesto tam 
Evropana můžou čekat nepříjemná překvapení, třeba divoká zvěř. 
Ocitl jste někdy v nějaké nebezpečné situaci?

Ano, jednou jsme se ocitli v situaci, kdy nás chtěl oloupit falešný 
taxikář, ale dopadlo to dobře. Co se týká respektu k  přírodě, tak 
ten mají Tanzánci docela vyvinutý, a pokud nemusí, tak do přírody 
nechodí, právě z obav z divoké zvěře. Vzhledem k tomu, že náš pobyt 
spočívá vždy v nějaké práci, tak na přírodu moc času nikdy nemáme, 
a  ani se tam nesnažíme chodit, abychom nezpůsobovali starosti 
našim hostitelům.

Absolvoval jste stavební fakultu. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí stát 
se knězem?

Asi to, že jsem si jednou řekl, že každá stavba, kterou stavitel 
postaví, jednou spadne. Ježíš však řekl: „…odcházím, abych Vám 
připravil místo. U  mého Otce je mnoho příbytků…“ Mě začalo 
přitahovat poslání přivádět lidi do  těchto příbytků, a  tak jsem se 
vydal cestou kněžství.

Od roku 2012 působíte v řečkovické farnosti. Jak farnost žije a čím 
Vás po příchodu překvapila? 

Jsem velice rád, že řečkovická farnost je velice živá farnost a  že 
zde můžeme zažívat velice živé farní společenství. Přišel jsem 
do Řečkovic ze Znojemska, kde jsme se starali o farnosti, které byly 
po  válce poznamenány odsunem německy mluvících obyvatel. 
Byly to venkovské farnosti, kde byly kostely docela prázdné, a navíc 
jsme jich měli mnoho, takže jsme museli docela dost dojíždět. 
V Řečkovicích je to opačně. Kostel je docela plný a  je jenom jeden. 
Jsem za  řečkovickou farnost velice rád, a  byl bych rád, kdybychom 
živé společenství farnosti mohli dále rozvíjet.

Co si pod pojmem velice živá farnost máme představit? Pracujete 
na nějakých charitativních projektech i u nás?

Živá farnost znamená, že je zde spousta aktivit. Lidé se schází 
v  mnoha malých společenstvích k  modlitbě nebo společnému 
sdílení. Rodiny z  farnosti spolu jezdí na  hory jak v  zimě, tak v  létě, 
s  dětmi jezdíme na  letní tábor do  teepee, s  mládeží vyrážíme 
každý rok na  týdenní vandry do  hor, mládež pořádá farní karneval 
na Orláku, pořádáme farní ples, fungují zde čtyři hudební uskupení, 
která doprovází liturgii zpěvem, pořádáme Manželské večery, 
Kurzy Alfa nebo festival FULL OF LIFE. Charitativních projektů zde 
máme několik. Jsou zde ženy, které háčkují obvazy pro boj s leprou, 
podporujeme studenta v  Indii, podporujeme spolek Ruka pro 
život (www.rukaprozivot.cz), který se stará o  handicapované děti, 
děláme sbírku pro společnost Bakhita (www.bakhita.cz), což je 
dobročinná  organizace zaměřená na  pomoc vícečetným rodinám 
a  rodinám či lidem, kteří se dostali do  kritických životních situací. 
Ve spolupráci se skauty pomáháme Charitě s tříkrálovou sbírkou.

Prožíváme teď období, které každému z nás zasáhlo do života. Jak 
se s ním vyrovnáváte Vy jako člověk a jako kněz?

Je to situace, která mě na  jednu stranu baví a na druhou stranu 
přináší ztráty. To, co mě na ní baví, je to, že najednou mám mnoho 
času, který můžu věnovat věcem, které jsem stále odkládal. Například 
jsem se začal učit péct chleba. Také mám více času na modlitbu. To, co 
považuji za ztráty, je živý kontakt s lidmi, ať už při bohoslužbě nebo při 
dalších jiných příležitostech. Prožívám to také jako velkou příležitost 
k proměně. Můžeme si více uvědomit, co je pro nás důležité, můžeme 
se učit prožívat víru jinak, a třeba i osobněji a hlouběji.

A  poslední otázka na  závěr, jak se Vám, jako klukovi z  Vysočiny, 
žije v Brně?

Docela dobře, zvykl jsem si. Myslím, že jsem docela přizpů- 
sobivý      .

Rozhovor připravily Kateřina Svobodová a Dana Filipi

Stárneme 
spolu

Vlastnit psa nebo 
kočku má pozitivní vliv na 
kvalitu lidského života. Stejně 
jako jejich majitelé i psi a kočky 
trpí zdravotními problémy, 
které vyžadu j í nák ladnou 
veterinární péči. Může se stát, 
že ačkoliv byste rádi dopřáli 
svému čtyřnohému příteli vše, 
co potřebuje, je tato péče mimo 
Vaše finanční možnosti.  

...je projekt finanční podpory 
veterinární péče pro psy a kočky 
patřící seniorům ve finanční a 
sociální tísni

Díky podpoře Alena Mikes Memorial Foundation 
zprostředkované VSF Canada má nyní obecně prospěšná 
společnost Veterináři bez hranic ČR v Brně možnost v 
takovýchto případech pomoci s financováním ve formě 
částečného příspěvku nebo až plné úhrady nezbytné 
veterinární péče pro psy a kočky. 

Kontakt:

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.  
Palackého třída 1946/1, 
612 42, Brno 

Tereza Jelínková 
773 677 136 
tereza.jelin@gmail.com

Barbora Červená
724 507 426 
bara.cervena@gmail.com
 
www.vsf-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, 
o.p.s. | Palackého třída 
1946/1, 612 42, Brno | 

www.vsf-cz.eu

Komuje pomoc určena?

•  Je Vám 55 let a více? 

•  Pobíráte starobní či 
invalidní důchod?

•  Máte trvalé bydliště v 
Brně?

•  Máte přiznanou nějakou 
formu sociální podpory?  

jsou-li vaše odpovědi ANO, 
kontaktujte nás a popište nám 
svůj případ. Pokusíme se vám 
pomoci
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HRÁj – Dáme na vás

Vážení obyvatelé Řečkovic! 
V  tomto článku bychom vás rádi vyzvali k  “hlasování” v  letošním 
ročníku Dáme na vás. 
Nadále usilujeme o  realizaci Řečkovického HRáje a  bez vašeho 
“hlasování” by to nešlo. Projekt potřebuje získat nejméně 300 “líbí se 
mi”. 
Prosím, kdo dosud nehlasoval, podpořte tento projekt kliknutím 
na  “líbí se mi” na  stránkách participativního rozpočtu “Dáme 
na  vás” (projekt Řečkovický HRáj): https://damenavas.brno.cz/
projekt/?id=1301. 

Rádi bychom tak navázali na  úspěšný projekt kryté sportovní haly 
na  Novoměstské ulici, který byl takto podpořen v  loňském ročníku 
participativního rozpočtu. 
Pokud vám název projektu řečkovického HRáje nic neříká, pak 
doplňuji, že se týká zachování a  rozvoje zelené části proluky mezi 
ulicemi Škrétova a Družstevní, a sice jako plochy veřejně přístupné 
zeleně. Plocha zeleně přímo navazuje na  obytné sídliště a  je tak 
snadno dostupná velkému množství Řečkováků. Chceme využít 
v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo (stromy, keře, 
byliny). Doplnili bychom pouze mlatové cesty, lavičky, odpadkové 
koše. Z  herních prvků postačí např. jednoduché houpačky a  velké 
pískoviště. Součástí projektu je péče a  postupná výsadba stromů 
a  keřů na  pozemku včetně míst, kde nebude možné zachovat 
stávající dřeviny. Důraz je kladen zejména na  ty části pozemku, 
které do budoucna nemají být zastavěny, takové řešení představuje 
hospodárné nakládání s  veřejnými penězi, neboť je v  souladu  
s  1. i  2. etapou navrhované zástavby pozemku dnešní proluky,  
včetně technické a dopravní infrastruktury. 
Pro přední část proluky při ul. Terezy Novákové je připraven projekt 
zástavby. Stejně tak dnešní zelená plocha za domy na ul. Škrétova je 
dle územního plánu plocha stavební. 
Řečkovický HRáj je tak skvělou příležitostí, jak zajistit kus vzrostlé 
zdravé zeleně pro odpočinek stávajících i  budoucích obyvatel 
navazujícího území. 
V  roce 2018 tento náš projekt postoupil do  finále, v  loňském roce 
jsme v  prvním kole získali nejvíce hlasů z  řečkovických projektů. 
Letos to zvládneme také. 
Zajímavost na závěr - průměrný strom s 10 metrovou korunou chladí 
takovým výkonem jako 191 chladniček. 
Všem, kteří již letos “hlasovali”, děkujeme za vyjádření podpory! 

Eva Matoušková 

SANUS – PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Spolek Sanus je neziskovou organizací, která byla založena 
za  účelem poskytování zdravotní péče a  sociální péče pro klienty, 
kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci. Poskytujeme komplexní 
péči v  domácím prostředí klienta tak, aby bylo možné zachovávat 
v co největší míře důstojný život.
•	 Zdravotní	 péče: Zahrnuje veškeré úkony, které provádí sestra 

v nemocničním zařízení a které jsou předepsány od ošetřujícího 
lékaře – odběry, převazy, injekce, ošetření ran, ošetření stomií, 
katetrů, ošetřovatelská rehabilitace aj. Tyto činnosti jsou hrazeny 
zdravotními pojišťovnami a jsou pro Vás bezplatné.

•	 Pečovatelská	 služba: Pomoc při zvládání péče o  vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, podání jídla a pití, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, nákupů a pochůzek atd. Jedná se o zpoplat-
něnou službu, která je prováděna na základě uzavření smlouvy.

•	 Zapůjčení	 kompenzačních	 pomůcek: Pomůcky je mož-
né vypůjčit na  delší nebo jen na  přechodnou dobu, než si 
pořídíte vlastní pomůcky, nebo když ty své máte v  opravě. 
Zapůjčit si můžete například chodítka, invalidní vozíky, WC křesla, 
aj. Jedná se o zpoplatněnou službu.

Kontakty na nás: 

zdravotní péče 
p. Mirka Vyskočilová – 777 758 270, 549 229 999 
sanusbrno@seznam.cz

sociální péče 
Bc. Markéta Němcová, Dis. – 777 758 269, 549 229 999 
sanusteren@gmail.com

www.sanusbrno.com

PEČUJETE O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM? POMŮŽEME VÁM!

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s., realizuje 
nový projekt „Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské met-
ropolitní oblasti“. 

Projekt se zaměřuje na bezplatnou intenzivní podporu těch, kte-
ří pečují o osobu se zdravotním postižením. Jde o pomoc v oblasti 
právní i sociální, dále psychoterapeutické, o pomoc v oblasti od-
lehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření kvalifikace 
apod.

Podrobnosti lze získat na  e-mailu pecujicibrno@nrzp.cz nebo 
na čísle 739 579 782; web: www.nrzp.cz.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a  ze státního 
rozpočtu ČR. Reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144.
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Martin Kos již více jak 20 let provozuje v Brně prodejní automaty 
na kávu a cukrovinky. V době, kdy přišla koronavirová omezení a bylo 
nařízeno nosit roušky, dostal nápad použít jeden z  nevyužitých 
automatů k  distribuci roušek pro ty, kteří je nemají k  dispozici. 
S  Martinem se spolu dobře známe z  řečkovického Orla, jehož je 
členem. Položil jsem mu několik otázek, abyste se dozvěděli více 
o  tom, jak se takový nápad zrodil, a  také, jak se rouškomat dostal 
do Řečkovic.

Martine, Ty jsi byl jeden z prvních v ČR, kdo s nápadem na rouško-
mat přišel. Byl to Tvůj nápad, nebo ses někde inspiroval?  A jak takový 
nápad vlastně vzniká?

Jak jsi zmínil, provozováním prodejních automatů se věnuji už 
21. rokem. Letos v březnu se nám díky pandemii nového koronaviru 
během několika dní otočil život naruby, a museli jsme zůstat doma 
v  karanténě. Po  několika dnech se k  tomu připojilo nařízení nosit 
roušky. Spousta lidí v tu chvíli řešila, kde roušky pořídit. Já jsem člověk 
aktivní a po pár dnech doma, kdy jsem se nemohl věnovat své práci, 
jsem začal mít dlouhou chvíli a potřeboval něco dělat. Lidé si začali 
navzájem pomáhat, každý podle vlastních možností. Já jsem proto 
začal přemýšlet, jak bych mohl také přispět. Díky své dlouholeté praxi 
jsem věděl, že se v automatech prodává téměř cokoli: od cukrovinek, 
baget, sladkostí a  nápojů přes vonné svíčky až po  tkaničky nebo 
drobné doplňky sportovcům. Tak jsem si řekl, že musím vyzkoušet, 
jestli by se tam daly také nabízet roušky. Vzal jsem doma roušku, 
sedl do  auta a  zajel na  firmu. Měl jsem tam jeden automat, který 
se stahoval z  provozu. Upravil jsem u  něj výdej na  velikost roušky, 
namačkal kód prodeje a čekal, jestli rouška automatem projde. A ona 
vypadla! Poté jsem vše ještě několikrát zopakoval, abych se ujistil, 
že to opravdu funguje. Rouškomat byl na  světě.  V  té chvíli jsem 
začal přemýšlet, kde rouškomat umístím. Vzhledem k tomu, že jsem 
chtěl pomoci nejdříve lidem ve  svém sousedství, což jsou pro mě 
Řečkovice, spojil jsem se s kamarádem Petrem Lesenským, kterého 
napadlo kontaktovat zástupce radnice. Po pár minutách mi zavolal 
starosta, že obec pomůže a automat umístíme na radnici. Měl jsem 
z toho velikou radost. Od té chvíle mi skončila domácí nuda (smích) 
a začal jsem se tomuto projektu věnovat naplno.

Do  rouškomatu nejprve dodávaly roušky dobrovolné švadleny 
a široká veřejnost, to se ale po pár dnech změnilo. Proč to tak bylo? 

O rouškomat byl hned od prvního spuštění obrovský zájem, což 
mě velmi těšilo. Mohl jsem pomáhat a  dělat něco, co lidé opravdu 
využijí. Jenže radost netrvala dlouho. Dobrovolné švadleny, které 
pomáhaly a šily roušky doma, neměly dostatečnou kapacitu, a roušek 
se tak nedostávalo všem potřebným. Když jsem viděl před radnici 
stát fronty lidí, kteří čekali na roušku a na které se nakonec třeba ani 
nedostalo, nebo čekali dlouhé hodiny, než další roušky dorazí, řekl 
jsem si, že prázdný rouškomat přece nemá žádný smysl, nikomu 
nepomůže. Už v  tu chvíli mi bylo jasné, že až vyřešíme dostatečné 
zásobení rouškami, jeden rouškomat stačit nebude, budou potřeba 
i další, aby lidé zbytečně nestáli takové fronty. Začal jsem přemýšlet, 
jak tuhle situaci vyřešit. Hned druhý den mě napadlo oslovit 
kamaráda Martina Roupce, který vlastní firmu JERSEY 53. Tato firma 
za  normálního provozu vyrábí sportovní oblečení a  dresy. Zavolal 
jsem mu a zeptal se ho, zda by nám s tímto projektem pomohl. Martin 
mi řekl, že momentálně v šicí dílně kapacitu mají a roušky zrovna šijí 
pro jednoho zákazníka a že se mi pokusí vyjít vstříc. Hned jsem vyrazil 
pro první vzorky. Bylo potřeba roušky vyzkoušet a  vymyslet, jak je 

zabalit, aby z  automatu vždy vypadly. Nakonec jsme se domluvili 
na  spolupráci, a  dokonce i  na  přednostních dodávkách do  našeho 
automatu. O roušky byl zájem, dodávku jsme měli vyřešenou, a tak 
jsem začal hledat místo pro druhý rouškomat. To se nakonec našlo 
v  nákupním středisku Vysočina vedle restaurace Favorit. Dalo nám 
to nějaké úsilí, ale myslím, že se nám povedlo dostat roušky mezi 
všechny občany Řečkovic, za což jsem rád. 

Máš nějakou veselou příhodu, která se váže k  spuštění rouško- 
matů?

Když jsme přijeli na  sklad pro druhý automat, tak zničehonic 
nefungoval. Při hledání důvodu jsem celý automat rozebral, abych 
nakonec zjistil, že příčinou je úplně banální věc. Prostě byl vypadlý 
konektor u napájecí šňůry v místě připojení do automatu. V tu chvíli 
jsem byl naštvaný, ale teď se tím už bavím.

Někoho by mohlo napadnout, že je to dobrý obchodní záměr a že 
se z Tebe během rouškové krize stal nejbohatší člověk v Řečkovicích. 
Jak to tedy je?

Hned od začátku jsem si řekl, že je to charitativní projekt a nechci 
na  tom vydělávat. Cena roušky jde na  pokrytí nákladů výroby. 
Za  cenu, jakou ji nakoupím, ji také nabízím v  rouškomatu. Beru to 
tak, že odběrem tímto způsobem pomáháme lokální firmě, která 
normálně vyrábí sportovní dresy a oblečení, k překonání nelehkých 
časů. 

Děkuji za rozhovor a jsem rád, že takové dobrosrdečné lidi máme 
i u nás v Řečkovicích. Ať se Ti daří.

Rozhovor vedl Petr Bořecký,  
zastupitel MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Rozhovor s Martinem Kosem, který vymyslel rouškomat  
v Řečkovicích
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Když jsem se poprvé dozvěděla o tom, že kvůli koronaviru asi za-
vřou školu, byla jsem samozřejmě ráda, jelikož kdo z  nás mladších 
má rád půldenní sezení ve škole? Když se poté tato zpráva rozezněla 
školním rozhlasem, naše třída vybuchla radostí. V dalších hodinách 
nám poté učitelé zadávali předběžné práce, protože nevěděli, jak 
dlouho bude škola zavřená.

Nakonec se vyhlásila celostátní karanténa a  zákaz vycházení 
bez roušek. Upřímně. Po  dvou dnech jsem se začala nehorázně 
nudit. Nudila jsem se až tak moc, že jsem v  jednom dni dodělala 
všechny domácí úkoly, co jsem měla zadané, a  téměř až netrpělivě 
jsem čekala na další. Potom jsem začala lenošit. Četla jsem si, hrála 
na  klavír nebo jsem psala různé příběhy, které mi v  nezaměstnané 
mysli vyskakovaly jeden za druhým. Nakonec jsem přemýšlela, jak asi 
karanténu přečkávají ostatní mí vrstevníci.

Vypřemýšlela jsem toto: Dnešní děti, ať už se jedná o  šestileté, 
devítileté nebo nás patnáctileté, jsou zvyklé na rychlý a stabilní in-
ternet. Kdyby spadl, asi by je všechny zachvátila panika. Nemohly 
by hrát hry, nemohly by si psát s  kamarády, nemohly by dělat nic, 
jak se dnes říká, „online“. A ano. Mluvím i o malinkých dětech, jejichž 
rodiče jsou schopni jim v  šesti letech založit Facebook. Já osob-
ně jsem měla štěstí, že když jsem měla šest, mí rodiče mě drželi 
od internetu co nejdál a moje největší starost byla, jestli můžu jít ven 
nebo jestli si dokážu hrát se všemi mými hračkami najednou.

A tady nastává další problém. Pokud už se zadaří najít dítě, které 
ani neví, co to internet je, asi bude chtít jít ven, když bude sluníčko. 
Jenže jak na to? Malé děcko si asi nebude chtít vzít roušku, ve které 
se špatně dýchá. Při poskakování venku se určitě zadýchá. Buďto 
s  ním rodič musí jít, nebo ho prostě nechá doma. Dítě si začne 
hrát s  hračkami, které ho ovšem za  chvíli omrzí, vždyť jsou pořád 
stejné. Začne si tedy hrát, jako když je venku. Míč hází na  stěnu 
a  přitom shodí z  poličky vázu s  kytkami. Začne skákat přes 
švihadlo a  za  chvíli vám na  dveře buší rozzlobení sousedi, že jim 
strop padá na  hlavu. Nakonec mu rodiče do  ruky vrazí telefon 
a celé dny si potom užívají klidu a pokoje.

Přesuňme se k  nám mladistvým, kteří jsou nesmírně rádi, že 
nemusí ráno vstávat do  školy a  u  úkolů můžou podvádět. Internet 
jede v pořádku, hry se taky rozjíždí rychle jako vždy. Celý den tedy 
prosedí u  počítače, kde se buďto dívají na  filmy, nebo posloucha-
jí písničky a  projíždí Facebook. Když zrovna nesedí u  komplu, stačí 
jim vzít do  ruky mobil, lehnout do postele a  jít na  Instagram, Twit-
ter nebo si psát přes Snapchat. Vydrží to možná tak dva až tři dny, 
kdy se to pro ně stane stereotypem. Učení zatím není nijak těžké, 
vždyť se jenom opakuje. Jenže karanténa trvá moc dlouho, takže se 
jim zoufalí učitelé snaží vysvětlit novou látku, kterou oni nechápou. 
Po pěti minutách shrbení nad učebnicemi a s hlavou v dlaních si začínají 
s láskou vzpomínat na školu. Zlostně tedy učení shodí ze stolu a zno-
vu popadnou telefon. Po chvilce je i to začne nudit, takže mobil odloží 
a začnou přemýšlet, co asi dělají jejich kamarádi. Telefon znovu zapnou 
a napíšou jim v naději, že se zabaví psaním si s přítelem. Konverzace 
potom probíhá nějak takto:

Já: Ahoj!
Kamarád: Ahoj!
Já: Jak se máš?
Kamarád: Jde to, co ty?
Já: Taky. Jak jinak přežíváš karanténu?
Kamarád: Ale v pohodě, co ty?
Já: Já taky.
A  tímto to končí, jelikož ani jeden neví, co dál. Já osobně jsem 

takových rozhovorů absolvovala už mraky. Myslím, že karanténa 
má na  dnešní mládež, a  tudíž i  na  mě celkem špatný dopad. Ale 
osobně musím říct, že poté, co mě začal nudit stereotyp brouzdání 
po  sociálních sítích, začala jsem zkoušet věci, které bych jindy 
nedělala. Ze šuplíku zapomenutých věcí jsem třeba vyhrabala YOYO, 
každý večer jsem začala cvičit nebo se zkouším naučit nový jazyk. 
Takže pokud toto čte nějaký teenager, tak mu vzkazuji: „Pokud se 
nudíš, běž si projít bažinu nepořádku támhle v  rohu pokoje, třeba 
tam najdeš nějakou zajímavou věc, při pohledu na niž tě napadne, 
jak s  ní naložit. Začni cvičit, vždyť celodenní sezení a  požírání 
nezdravých jídel ti moc nepomůže. Zkus něco nového, a třeba dojdeš 
k zajímavým výsledkům.“

Kateřina Škárová, žákyně 9. ročníku ZŠ Brno, Horácké náměstí 13

Ten virus 
Kaderka Jiří 

 
Ten hrozný virus už je fakt všude 
to fakt nevím, co za pár let bude 

vyprodané regály, lidi mají roušky 
odložily se nám i přijímací zkoušky. 

 
Už mě to fakt zavřený doma nebaví 

kdy začne zase škola, to ti nikdo nepoví 
spaní do oběda to je fakt plus 

učit se doma, to je opravdu hnus. 
 

Už mě z toho bolí všeho hlava 
v tramvaji pár lidí, to je ale doprava 
až to skončí, to je pěkná představa 

potom už bude blbě na tom má postava. 
 

Už se s vámi všemi loučím, 
protože této básničce poroučím 
dám si vitamin C a k tomu džus 
budu zdravý jak rybka, tak čus.

Karanténa očima žáků ZŠ Horácké náměstí 13 v Brně
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V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, 
které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.
brno.cz/odpady. 

Zejména jde o  úplné osvobození od  poplatku, které se týká 
jednak seniorů, kteří v roce 2020 dovrší 70 let a více, a  jednak dětí, 
které v roce 2020 nedosáhnou věku 4 let. V těchto případech dojde 
k osvobození od poplatku automaticky a dosažení nebo nedosažení 
věku není nutné správci daně ohlašovat.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze 
k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu přihlášení se v Brně, 
nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění. 

Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku vlastní v Brně byt 
nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu 
vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to 
ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.  

Jinými slovy, u  poplatkové povinnosti z  titulu vlastnictví věk 
vlastníka nehraje žádnou roli na výši sazby. 

Novinkou je také zpřísnění dopadů v  těch případech, kdy není 
splněna ohlašovací povinnost. Týká se to zejména rodičů, kteří 
uplatňují osvobození pro třetí a další dítě. Pokud nesplní každý 
rok nejpozději k  datu splatnosti ohlašovací povinnost, nárok 
na osvobození zaniká.

Stejná zůstává sazba, a to 670 Kč za rok 2020, avšak splatnost 
poplatku je s ohledem na pandemii posunuta až k 31. 8. 2020. 
Zaplatit poplatek lze bezhotovostně nebo na  poště poštovní 
poukázkou typu A. 

Ke dni vydání periodika je pokladna pro výběr poplatku uzavřena 
a úřední hodiny pro osobní kontakt (nikoli platbu) je možné využít 
pouze po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem. Občané 
jsou vyzýváni, aby veškeré záležitosti řešili elektronicky nebo poštou 
(příp. ponechali podání na podatelně Magistrátu). V každém případě 
doporučujeme sledovat webové stránky, kde jsou k dispozici aktuální 
informace.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na  městském 
e-shopu WWW.BRNOID.CZ

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u  České spořitelny, a.s.: 
111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě je nutno uvést jako 
variabilní symbol rodné číslo poplatníka).
Odkaz: https://www.brno.cz/odpady

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního 
prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za 

komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ

SPORTUjTE S „BULDOKY“

Přestože je florbal jedním z  nejmladších kolektivních sportů, 
a  ještě před pár lety neuměla řada lidí jeho název ani správně 
vyslovit, jeho popularita roste stále rychlejším tempem. Hra 
s  děrovaným míčkem a  členskou základnou přes 70  tisíc hráčů 
a hráček se nedostala do špičky v popularitě náhodou - začínajícím 
malým hráčům či hráčkám stačí v podstatě jen oblečení a obuv, které 
nosí do tělocviku. V dobře fungujícím klubu si mohou bez problémů 
zapůjčit specializované florbalové vybavení, a  tak žádnému 
zájemci  nic  nebrání si florbal vyzkoušet kdykoli a  bez jakýchkoli 
předchozích zkušeností.

V Brně je tradičním florbalovým centrem sportovní hala SportPoint, 
která se nachází kousek od  Lužáneckého parku u  hokejových hal 
na ulici Střední 26. V této moderní hale narazíte na florbal prakticky 
vždy, když sem zavítáte. Ve  všední dny odpoledne zde probíhají 
tréninky  mládeže klubu Bulldogs Brno, na  které navazují jejich 
dospělí kolegové a  kolegyně v  podvečerních hodinách. Víkendy 
zde pak patří turnajům a zápasům. Přestože florbalisté a florbalistky 
Bulldogs Brno hrají nejvyšší soutěže ve  svých kategoriích, filozofií 
klubu je vychovávat všestranné sportovce a umožnit jim postupně 
objevit jejich talent, proto se především u těch nejmenších kategorií 

nezaměřují výhradně na  florbal, ale na  všesportovní průpravu, 
a  podporují děti, které se věnují více sportům. Pokud uvažujete 
o sportovní budoucnosti svých dětí, zkuste to třeba právě u „buldoků“. 
Přidat se do  jejich smečky je možné kdykoli v  průběhu roku, stačí 
přijít na některý z jejich tréninků dané věkové kategorie.

Radim Komínek, Bulldogs Brno
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