
ČÍSLO 7.-8.,  ROČNÍK XXIX 

ZPRAVODAJ Městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ČERVENEC-SRPEN 2020

DĚTSKÉ ATRAKCE ZA RADNICÍ
Vstupné sobota: 100 Kč (zlevněné 50 Kč)  |  neděle: 50 Kč (zlevněné 30 Kč)

Pátek 7. 8. 2020
Hodové zvaní od 15:30

Sobota 8. 8. 2020
09:30 Stavění máje
14:00 Shromáždění hodové chasy
 na konečné tramvaje č. 1
15:00 Slavnostní průvod stárků
 Hraje dechová kapela Zdounečanka
22:00 Kapela Stereo
02:00 Ukončení zábavy

Neděle 9. 8. 2020
10:00 Slavnostní mše v hodovém areálu
15:00 Zahájení nedělní hodové zábavy,
 hraje dechová kapela Zdounečanka
 a cimbálová muzika Jánoch
16:00–18.00  
 Dětská odpolední diskotéka

19:30 Ukončení hodů

Program bude prokládán besedami  
v podání stárků.

Akce se uskuteční dle platných vládních 
nařízení (COVID-19).

MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA pořádá

29.
7.–9. srpna 2020

Moderuje: Michal Isteník – herec Městského divadla Brno
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Na své 21. schůzi 20. května 2020 rada městské části:
■ souhlasila se znovuotevřením všech mateřských škol zřizovaných  

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora s účinností od 25. 5. 2020,  
■ schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky 

na  stavební práce „Rekonstrukce bytových jader v  bytovém domě  
Sibiřská 64“, 

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava zahrady MŠ 
Tumaňanova“ - nabídku předloženou uchazečem MTc-stav, s. r. o., Slunečná 
480/4, 634 00 Brno – Nový Lískovec, a současně schválila smlouvu o dílo 
s uvedenou společností,

■ schválila nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. 
Řečkovice (při ulici Žilkově) o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová 
Chaloupka – Street food SOBOTY“ v  období od  30. 5. do  20. 6. 2020 se 
společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00  Brno,

■ schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–
Řečkovicích (pozemky a  nebytové prostory) včetně sociálních zařízení 
v budově pivovaru, s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 
Brno–Řečkovice, za  účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival 
minipivovarů) ve  dnech 17. 7. – 19. 7. 2020, současně zrušila nájemní 
smlouvu na uspořádání uvedené akce ve dnech 5. až 7. 6. 2020,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na „Opravy chodníků v  Řečkovicích“ 
nabídku uchazeče DIRS  Brno,  s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642  00 
Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace 
na opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2021 nabídku 
uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, a současně 
schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,

■ souhlasila s předložením žádosti na odbor dopravy Magistrátu města Brna 
o  provedení inženýrského průzkumu dopravních proudů na  křižovatce 
silnic Jandáskova-Maříkova-Gromešova, 

■ zrušila část usnesení přijatého na  18. schůzi dne 4. 3. 2020, kterým 
schvaluje přidělení neinvestiční dotace 10  000 Kč oddílu JUNIOR JUDO 
Brno, z. s. Důvodem je neuskutečnění zamýšlené sportovní akce v důsledku 
koronavirové epidemie.

Na svém IX. zasedání 21. května 2020 zastupitelstvo městské části:
■ vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 3. 2020, 
■ vzalo na vědomí mezitimní účetní závěrku městské části k 31. 3. 2020,
■ schválilo poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím 

Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice, p.  s., (na  sportovní činnost) – 
65 000,- Kč a SK Řečkovice, z. s., – 51 000,- Kč,

■ vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revíru POLE o bezpečnostní 
situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019,

■ projednalo návrh připravovaného územního plánu města Brna, 
■ souhlasilo 
 a) s  návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 
o místních poplatcích, 

 b) s poskytnutím snížené sazby poplatku ze psů i osobám mladším 65 let, 
jejichž zdrojem příjmu je důchod z důchodového pojištění, 

 c) s osvobozením od poplatku ze psů pro držitele canisterapeutických psů,
■ projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
 a) souhlasilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání 

alkoholu na  veřejných prostranstvích, za  účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, b) navrhlo jako veřejná prostranství, 
na kterých je zakázáno požívání alkoholických nápojů, ponechat tato místa: 
konečnou tramvaje č. 1 (vymezenou ulicemi Medláneckou, T. Novákové, 
Družstevní a  Gymnáziem T. Novákové), vnitřní i  vnější plochu areálu 
Vysočina (vymezenou ulicemi Kolaříkovou, Vránovou, Vážného, Marie 
Hübnerové a Měřičkovou), a park na Novém náměstí,  c) vzalo na vědomí 
zprávu o usnesení Rady města Brna, podle kterého mají městské části zvážit 
možnost požívání alkoholu i na některých veřejných prostranstvích, kde je 
to nyní zakázáno,

■ navrhlo jako další výjimečný případ, při němž je doba nočního klidu 
na  území MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora vymezena kratší dobou tuto 
akci Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v  noci z  pátku 17. 7. 

2020 na sobotu 18. 7. 2020 a ze soboty 18. 7. 2020 na neděli 19. 7. 2020 
doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 h., 

 a) souhlasí s  návrhem novely obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, 
o pravidlech pro pohyb psů, b) nenavrhuje žádný další prostor, na kterém 
je povolen volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, c) navrhuje jako další 
prostor, na který je vstup se psy zakázán dětské hřiště Ječná 38–42 (plocha 
ohraničená kamennou gabionovou zídkou, přístupovým schodištěm, 
vozovkou účelové komunikace a plochou veřejné zeleně).

Na své 22. schůzi 6. června 2020 rada městské části:
■ schválila smlouvu o dílo se společností Finex Technology, s. r. o., se sídlem 

U libeňského pivovaru 2430/8, 180 00 Praha, na plnění zakázky „Komplexní 
revitalizace topného systému v bytovém domě Novoměstská 7-19“,

■ vybrala dodavatele veřejné zakázky na  stavební práce „ZŠ Novoměstská 
21, Brno – rekonstrukce střechy“ společnost MÜPO, spol. s  r.o., se sídlem 
Karásek 2137/5, Brno,

■ schválila uzavření Smlouvy o  spolupráci při pořádání festivalu „Folkové 
léto Řečkovice 2020“ s  MUDr.  Pavlem Kopřivou - FT Records, se sídlem 
Banskobystrická 205/24, Brno, a  současně schválila ukončení dohody 
o  spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 
2020“,

■ schválila smlouvu o  výpůjčce areálu bývalého pivovaru a  movitých věcí 
s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 
205/24, Brno, za  účelem pořádání kulturní akce (festival „Folkové léto 
Řečkovice 2020“) konané ve dnech 20. 7. – 26. 7. 2020,

■ vybrala jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci prostorů pro kontejnery 
na  komunální odpad u  bytových domů Renčova č. o. 10 a  Žitná č. o. 11 
a výstavbu nových stanovišť na tříděný odpad u domu č. o. 15 v ul. Žitné 
a v ul. Leknínové nabídku uchazeče CESTAV, construction, s. r. o., Ponávka 
185/2, Brno, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedenou společností,

■ požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o  doplnění zrcadla pro 
výhled na obě strany v ulici Jandáskova naproti výjezdu z ulice Cupákova,

■ požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o doplnění vodorovného 
dopravního značení zakazujícího stání v náběhu parkovacího zálivu v ulici 
Žitná na rohu ulic Žitná – Kořískova,

■ odbor dopravy Magistrátu města Brna o  zřízení (vyznačení) parkovacích 
míst K+R s  dodatkovou tabulkou s  textem: PO-PÁ od  7 do17 hodin pro 
MŠ Kárníkova 4 (2 místa v  parkovacím zálivu komunikace Kárníkova) 
a pro MŠ Měřičkova 46 (2 místa v parkovacím zálivu hned vedle přechodu 
na komunikaci Měřičkova),

■ požádala odbor dopravy Magistrátu města Brna o umístění dopravní značky 
„B8 - zákaz vjezdu jízdních kol“ na oba konce topolové aleje v Zamilovaném 
hájku.

Na své 5. mimořádné schůzi 15. června 2020 rada městské části:
■ zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace 

sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Na svém X. zasedání 18. června 2020 zastupitelstvo městské části:
■ schválilo účetní závěrku městské části Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora 

za účetní období roku 2019,
■ souhlasilo s celoročním hospodařením městské části v roce 2019, a to bez 

výhrad, a současně schválilo závěrečný účet městské části za rok 2019,
■ projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení čtenáři,

redakční rada našeho zpravodaje 
 Vám přeje příjemné léto, prázdniny  
a dovolené plné radosti a odpočinku.

členové redakční rady  

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva městské části
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Návrh Územního Plánu města Brna  
z pohledu Řečkovic a Mokré Hory

Město Brno čeká na  nový územní plán (ÚPmB) již více než 20 
let. Po  celé toto období byly navrhovány a  prováděny změny 
stávajícího ÚP, které byly mnohdy nekoncepční, povolovaly zástavbu 
bez dopravní obslužnosti, nutné infrastruktury nebo občanské 
vybavenosti. I  pro samotné developery či drobné stavebníky 
nebyla tato situace jednoduchá. Absence nového územního 
plánu se nejvíce projevila v  bytové výstavbě a  dopravě. Je proto 
určitě dobře, že současné vedení města Brna navázalo na  snahu 
a práci toho bývalého a byl dokončen návrh nového ÚPmB. Vedení 
městské části a pracovníci úřadu se novému návrhu věnovali velmi 
podrobně, účastnili jsme se všech projednání za  účasti městských 
částí pořádaných Kanceláří architekta města Brna (KAM) a Odborem 
územního plánování a  rozvoje (OÚPR) Magistrátu města Brna. 
Výsledkem je více než 30 připomínek k  návrhu ÚP, které schválilo 
zastupitelstvo naší městské části.

Připravovaný Územní plán města Brna byl v uplynulých měsících 
představen veřejnosti. Oproti stávajícímu územnímu plánu, který byl 
schválen Zastupitelstvem města Brna v  prosinci 1994 a  obsahoval 
44 stran textu, včetně příloh, je tento připravovaný územní plán 
nepoměrně „košatější“. Návrh pro veřejné projednání jen v grafické 
části obsahuje   14 výkresů a v textové části 109 stran textu, příloha 
s  kartami lokalit obnáší dalších 332 stran. Odůvodnění spolu 
s vyhodnocením vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný 
rozvoj území obsahuje spolu s přílohami více než 1500 stran. Lhůta 
k  seznámení se s  obsahem návrhu připravovaného Územního 
plánu města Brna byla vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
opakovaně prodlužována a  konečný termín k  uplatnění námitek 
a připomínek byl posunut do 30. 6. 2020 (namísto původního termínu 
do 13. 5. 2020). Kromě této „výhody“, dané nouzovým stavem, přišli 
občané města Brna o plánovaná setkání se zpracovatelem a možnost 
vyjasnit si použité principy na  konkrétních příkladech. Srovnání se 
stávajícím Územním plánem města Brna  není možné už proto, že 
pořízení nového plánu probíhá podle nynějšího stavebního zákona 
(plán z roku 1994 byl pořízen ještě podle stavebního zákona z roku 
1976).

Jeden z hlavních rozdílů je například v regulaci intenzity výstavby. 
Současný index podlažní plochy je nahrazen výškovými úrovněmi 
a  strukturou zástavby. Návrhové plochy jsou nyní plochami změn, 
v  plochách stavebních jsou pak rozvojovými lokalitami s  číselným 
označením a názvem. Na území naší městské části je navrženo celkem 
11 rozvojových lokalit (9 v  k.  ú. Řečkovice, 2 v  k.  ú.  Mokrá Hora). 
Největší zájem občanů se týkal lokalit R-4 Lacinova, R-3 Řečkovické 
kasárny a  R-2 Terezy Novákové. Ve  všech případech se jedná 
o rozvojové plochy bydlení, spolu se souvisejícími funkcemi (plochy 
smíšené obytné, veřejná vybavenost, sport, zeleň). Uvedený výčet 
funkcí je v grafické podobě zobrazen pouze v největší z uvedených 
lokalit – v  lokalitě R-3 Řečkovické kasárny. Další, rozlohou menší 
lokality jsou v  grafice omezeny na  plochy bydlení a  smíšené 
obytné, což ale neznamená, že v  území nebudou vymezena 
veřejná prostranství s hřišti a zelení. 

Zástavba rozvojové lokality R-3 Řečkovické kasárny je dle 
vypracované „karty lokality“ podmíněna zpracováním územní 
studie, která prověří rozvoj navržených funkcí v  území. Dopravní 
napojení lokality počítá s novou komunikací, propojující Medlánky, 
Řečkovice a  Ivanovice, tj. s  přímou  vazbou na  svitavskou radiálu. 
Tato komunikace má za  cíl v  budoucnu odlehčit dopravě v  ulicích 
Žilkově, Terezy Novákové, Medlánecké, Banskobystrické, Vážného 
a  exponované křižovatce na  konečné tramvaje č. 1. Tramvaj by 
měla být prodloužena až na konec areálu bývalých kasáren, zde se 

ale opravdu bavíme o horizontu mnoha desítek let. Výška zástavby 
je omezena úrovní 3, tj. 6-16 m. Dle výkladu zpracovatele se výška 
objektu počítá po  římsu a  namísto zastřešení je možné ustupující 
podlaží. Tato úroveň odpovídá městské zástavbě a  je nižší než 
nejbližší obytná zástavba v  ulicích Renčova, Kremličkova, Škrétova 
(zde je v návrhu výšková úroveň chybně označena 3, domy zde mají 
7 podlaží, tj. výškovou úroveň 4).

Lokalita R-2 Terezy Novákové řeší území zahrnující proluku 
na ulici Terezy Novákové a dále prostor mezi objektem Ministerstva 
práce a sociálních věcí, obytnými domy v ulici Škrétova a zahradami 
rodinných domů při ulici Terezy Novákové. Již současný územní 
plán eviduje tuto plochu jako stavební, neboť byla součástí areálu 
bývalých kasáren. I zde je funkční vymezení ploch omezeno pouze 
na  plochy bydlení a  plochy smíšené obytné, obě s  výškovou 
úrovní 3, tj. zástavbou nižší než sousední obytné domy s  úrovní 4. 
Na obecních pozemcích v proluce ulice Terezy Novákové připravuje 
město výstavbu dvou víceúčelových objektů, zahrnujících bydlení, 
Knihovnu Jiřího Mahena a  víceúčelový sál, komunikace, parkování 
a  parkově upravené veřejné prostranství. Jde o  názorný příklad, 
že i  plochy stavební zahrnují zeleň a  parkově upravená 
veřejná prostranství, a  to bez zobrazení v  grafice územního 
plánu. Pro horní část proluky v  ulici Terezy Novákové schválilo 
zastupitelstvo městské části připomínku, v níž požadujeme, aby 
tato plocha, stejně jako sousední budova a  pozemek mateřské 
školy Škrétova, byla plochou tzv. veřejné vybavenosti. Tento 
návrh byl podpořen jednomyslně všemi členy zastupitelstva.

Na  rozvojovou lokalitu navazují pozemky se stavbou mateřské 
školy Škrétova, technické objekty na  rozvody plynu a  elektřiny, 
obchod s  potravinami a  parčík s  dětským hřištěm. Vše je zahrnuto 
do stabilizované plochy bydlení s výškovou úrovní 3, bez vymezení 
plochy parčíku. Jak je z výše citovaného výčtu objektů patrné, není 
takto stanovená výšková úroveň odpovídající. MČ proto jak v tomto 
konkrétním případě, tak v případě všech dalších pozemků se stavbami 
mateřských škol na  území MČ požaduje opravu dle skutečnosti, tj. 
uvést správně výškovou úroveň 2. Zahrnutí menších ploch zeleně 
a hřišť do ploch bydlení je ale jedním z obecných principů nového 
územního plánu, který pracuje s  větším měřítkem, a  v  žádném 
případě to neznamená, že by například místo mateřské školky 
mohl vzniknout bytový dům. Váhal jsem, jestli taková zmínka 
vůbec patří do seriózní diskuse, ale skutečně jsme zaznamenali, 
že podobnými nesmyslnými konstrukcemi někteří spoluobčané 
straší svoje okolí.

Rozvojová lokalita R-4 Lacinova je „stálicí“ v územním plánování 
naší MČ. Zastupitelstvo městské části opakovaně od  roku 2007 
nesouhlasilo se zástavbou tohoto zeleného horizontu. V  roce 2011 
o změnu v části nad ulicí Lacinova písemně požádala většina vlastníků 
tamních pozemků. Pořizovatel územně plánovací dokumentace 
OÚPR MMB nechal zpracovat prověřovací studii, zahrnující nejen část 
nad ulicí Lacinovou, nýbrž i zahrádky nad ulicí K Západi, a v  tomto 
rozsahu jsou plochy bydlení promítnuty i  do  územního plánu. 
Zastupitelstvo MČ ale nesouhlasí s tímto rozsahem. Jako zastavitelnou 
plochu připouští pouze část lokality jihovýchodně od  vodojemu 
a ostatní část lokality požaduje stabilizovat jako zahrádky.

Lokalita R-8 Podpěrova (Cihelna a areál Geofyziky) je doplněna 
o městskou zeleň, a to v místě stávajících zahrádek. Územní plánování 
je určující vizí pro budoucí zástavbu či přestavbu území na mnoho 
desítek let. Městská část však nemá mezi svými prioritami úpravu 
tohoto prostoru, a místní zahrádkáři se tak nemusí obávat změn. 

Zmínil jsem jen některé lokality z naší městské části a připomínky 
k  nim, ale jsou to z  pohledu našeho i  pohledu vás občanů ty 
nejdůležitější. Všech více než 30 připomínek k  návrhu nového 
ÚPmB projednalo na  svém jednání zastupitelstvo městské 
části. Pro takto koncipovaný návrh připomínek hlasovalo 20 
přítomných zastupitelů, 3 členové se zdrželi hlasování a  nikdo 
nebyl proti. 

A  nakonec možná to nejdůležitější. Příští rok bude probíhat 
druhé kolo projednávání ÚPmB a  vy budete mít stále možnost 
zapojit se do tohoto procesu, pokud jste tak dosud neučinili. Budete 
se moci dotazovat, informovat se či připomínkovat tento návrh 
elektronicky nebo v rámci veřejných projednávání a setkání.

Mgr. René Černý, místostarosta

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY
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Mapa a území

Vážení a milí literární gurmáni,
prázdniny jsou pro nás obdobím Vašich splněných přání, můžeme 
začít plnit to, co jsme slíbily. Retrovzpomínání se nese v duchu Vašich 
oblíbených knížek a čtenářských zážitků. Po knihovně jsme rozmístily 
otázky na jedno úvodní téma – NAJDI KNIHU…
Najdi knihu, která se ti v dětství nejvíc líbila.
Najdi knihu, kde je v názvu křestní jméno.
Najdi knihu, kde je v hlavní roli zvíře.
Najdi knihu, která má více jak 500 stran.
Najdi knihu, jejíž název tvoří jedno slovo.
Najdi knihu, podle které byl natočen film.

Jsme zvědavé na  Vaše úlovky a  Vaše snaha bude po  zásluze 
odměněna. 

Bohaté knižní odměny jsme pro Vás připravily také po dva čtvrtky 
v  červenci a  v  srpnu, 23. 7. a  27. 8. si můžete opět zatočit naším 
Kolem štěstí. Zastavte se za  námi mezi 15. a  17. hodinou, a  třeba 
zrovna Vy budete mít štěstí – Šťastný čtvrtek je určen všem, dětem 
i dospělým.

Děti se také zabaví při našem Prázdninovém kvízu proti nudě 
– lehce záludné otázky je donutí přemýšlet a  lámat si hlavu nad 
správnými odpověďmi. Na konci prázdnin vylosujeme tři výherce, tak 
se, děti, snažte!

Prázdniny teprve začínají a  my už myslíme na  konec roku. Rády 
bychom Vás vyzvaly ke  spolupráci na  výstavě, kterou uspořádáme 
na přelomu roku 2020 a 2021. Vaše Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
oslaví v  únoru 2021  100 let od  svého vzniku, je to naše DÁMA 
STOLETÁ! Pokud máte doma staré fotografie, staré čtenářské průkazy 
či jiné artefakty, které se váží ke  knihovně, prosíme Vás o  jejich 
zapůjčení. Doufáme, že se nám jich sejde tolik, aby byla výstava 
skutečně zajímavá. Děkujeme Vám.

A  nyní již k  našim tipům. Pro náš výběr jsme si vypůjčily název 
slavného románu Michela Houellebecqa Mapa a  území, abychom 
předznamenaly, o čem naše tipy budou. Jak tušíte, budeme cestovat, 
a ne ledajak – budeme cestovat v knížkách! Podíváme se za hranice 
naší země, abychom se obohatili sice zprostředkovanými, ale přece 
jenom úžasnými zážitky. A budou to země a světadíly na téměř všech 
kontinentech, tak je pestrý výběr knih pro Vás.

Mladším dětem můžeme nabídnout mnohá vydání světových 
pohádek, například Tappiho putování po  šumících mořích, 
Tappiho toulky po  Bručících horách nebo Příhody Tappiho ze 
Šeptajícího lesa Marcina Mortky. Afriku propátráme s  Kolotočem 
v  Africe Václava Čtvrtka nebo s  Lízou a  Pupíkem v  Africe Evy 
Bavorové. Velmi milé čtení je i  Sen v  Benátkách Štěpána Zavřela, 
Vincent a Bóďa či Dobrodružství v Benátkách Martina Šinkovského 
nebo Anička v Austrálii Ivany Peroutkové.

Starší děti si mohou dopřát jak klasické, tak moderní příběhy. 
Ve Starých řeckých bájích a pověstech Eduarda Petišky jistě objeví 
spoustu zajímavých detailů, které jim unikly, když měly tuto knihu 
jako povinnou četbu. Anebo si přečtou Báje evropských měst 
Vladimíra Hulpacha, Canterburské povídky Geofryho Chaucera či 
novinku Bára krotí Ameriku Mileny Durkové.

Dospělí čtenáři se podívají po  Evropě a  nějaká exotika se také 
najde. Je to průřez všemi žánry, od romantických příběhů pro ženy 

LITERÁRNÍ 
CHUŤOVKY

přes detektivky až po  válečná dramata pro muže. Tak například: 
Polibek v  Paříži Catherine Riderové, Tři měsíce Florencie Mary 
Carterové, Loď v  Bretani Marty Davouze, Pod nebem Cornwallu 
Liz Fenwickové, Dívky z  Montmartru Cathy Marie Buchananové, 
Pozdrav z  Itálie Julese Wakeho, Čtvero ročních období v  Římě 
Anthonyho Doerra, Kavárna v Kodani Julie Caplinové, Irská kráska 
Ann Mooreové, Vzpomínky na Austrálii Inez Corbi, Chudí v Lodži 
Steva Sem-Sandberga, Madisonské mosty Roberta Jamese Wallera, 
Vídeňské nokturno Vivien Shotwellové, Toskánská vinice  Ference 
Máté, Vůně Kalahari Alexandera McCall Smithe, Podfuk v Marseille 
Petera Mayla, V sibiřských lesích Sylvaina Tessona, Deník japonské 
manželky Veroniky Ageiwy, Poslední vlak do  Istanbulu Ayse 
Kulinové, Srdce Sahary Aleca Palmera, Návrat do  kavárničky 
v  Kábulu Deborah Rodriguezové, Sen o  Somersetu Leily 
Meachamové, Norské dřevo Haruki Murakamiho, Krvavý Kavkaz 
Helmutha Novaka, Londýnský případ Sama Thomase nebo Made 
in Sweden Anderse Roslunda a Stefana Thunberga.

To byl výčet, že? A  to není samozřejmě všechno, těmi dalšími 
tituly bychom zaplnily celou Řeč. Však víte, zastavte se za námi, dáme 
řeč a vybereme dobrou a  ještě lepší knížku právě pro Vás. Přejeme 
krásné prázdniny, krásnou dovolenou, ať už ji budete trávit kdekoli, 
a nezapomeňte, jsme tu pro Vás. 

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

Náhradní termíny 
čištění parkovišť

Vzhledem k  vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu 
v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo účelné provést začátkem 
dubna plánované vyčištění samostatných parkovišť s  využitím 
přenosného dopravního značení zákazu stání. Parkoviště tak 
budou vyčištěna s  využitím dopravního značení v  níže uvedených 
náhradních termínech začátkem srpna. Ostatní termíny čištění 
komunikací zveřejněné v  platném harmonogramu čištění na  rok 
2020 zůstávají nadále v platnosti. 

Náhradní termíny čištění samostatných parkovišť 
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1): 
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3,  
NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště, MEDLÁNECKÁ 
k Renčově vč. parkov. ploch, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4,  
DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN:  3. 8.
BLOK č. 13  (PARKOVIŠTĚ/2):  
PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 
od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA za křižovatkou 
s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ k č. 10–14 vč. parkov. ploch,  
DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN:  5. 8.
BLOK č. 14  (PARKOVIŠTĚ/3):  
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN:  4. 8.
BLOK č. 15  (PARKOVIŠTĚ/4):  
MĚŘIČKOVA pod Vysočinou, HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5,  
TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN:  6. 8.

Ing. Pavel Stránský, oddělení životního prostředí
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Hodnocení roku 2019 pohledem 
závěrečného účtu městské části

Závěrečný účet a  další související 
dokumenty hodnotí hospodaření městské 
části v uplynulém roce. Tradičně v červnu tedy 
rada a následně i zastupitelstvo projednávaly 
závěrečný účet městské části za  rok 2019. 
Výsledné hospodaření městské části skončilo 
s  celkovými příjmy ve  výši 91,7 mil. Kč 
a  výdaji 93,2 mil. Kč, tj. v  mírném deficitu  
1,5 mil. Kč, krytém z  vlastních finančních 
prostředků nashromážděných v  předchozích 

letech. Městská část se nezadlužuje. Celkové příjmy byly původně 
plánovány ve  výši 85,4 mil. Kč, tj. poměr skutečnosti ku plánu se 
pohybuje okolo 107,4 %. Celkové výdaje byly plánovány ve výši 94,4 
mil. Kč, tj. 98,7 % činí poměr skutečných výdajů ku plánovaným. 
Z  hlediska finančního řízení naší radnice z  uvedeného plyne, že se 
podařilo téměř přesně odhadnout a naplánovat celkové výdaje a že 
se z hlediska celkových příjmů opět podařilo získat pro městskou 
část příjmy do  rozpočtu navíc. V  následující tabulce pak můžete 
vidět srovnání s  celkovým hospodařením městské části v  letech 
předchozích (částky jsou uvedeny v milionech Kč).

V mil. Kč 2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy celkem 74,231 111,986 112,123 110,518 91,726

Výdaje celkem 78,558 109,420 110,246 112,335 93,242

Saldo rozpočtu -4,327 +2,566 +1,877 -1,817 -1,516

Jelikož je rozpočet městské části ve  srovnání se samostatnými 
městy a obcemi specifický a většinu jeho příjmů netvoří vlastní daňové 
příjmy, ale naopak transfery a dotace, je sestavování rozpočtu a jeho 
struktura zejména z hlediska příjmů tímto každý rok poznamenána. 
Jedná se tedy de facto o  extra zdroje navíc, které se městské části 
podaří získat nad rámec svého běžného rozpočtu. Celkovou výši 
příjmů městské části, od které se odvíjí celkové výdaje, tedy ovlivňují 
zejména městské, krajské či celostátní dotační příležitosti. 

Co se týče základní struktury celkových příjmů v  roce 2019, tak 
daňové příjmy tvořily 4,766 mil. Kč (5,2%), nedaňové příjmy pak 4,515 
mil. Kč (4,9%), kapitálové příjmy 0,009 mil. Kč (0,01%), tj. celkové 
vlastní příjmy městské části tvořily cca 10,1 % celkových příjmů 
městské části, a přijaté transfery 82,436 mil. Kč (89,9%). I v průběhu 
tohoto kalendářního roku se podařilo městské části zajistit příjmy 
navíc z ostatních veřejných rozpočtů, díky čemuž se mohly realizovat 
další investice. Z  hlediska poměru běžných a  kapitálových výdajů 
69,9 % ku 30,1 % lze potvrdit snahu městské části o  zachovávání 
významného poměru výdajů určených na  investice v  rámci MČ 
jako jednu z hlavních priorit finančního řízení našeho úřadu. Pokud 
se na uplynulý rok podíváme perspektivou jednotlivých výdajových 
odvětví, tak mezi hlavní výdajové oblasti patřily již tradičně bydlení, 
komunální služby a územní rozvoj, státní správa a územní samospráva 
(každá kapitola tvořila kolem cca 20 % celkových výdajů). Meziročně 
si pak v  procentech zastoupení, ale i  v  absolutních částkách 
výrazněji polepšily oblasti jako vzdělávání a školské služby, doprava 
a komunikace či ochrana životního prostředí.     

Provozní rozpočet MČ, který je tvořen pouze provozními příjmy 
a provozními, resp. běžnými, výdaji, v roce 2019 opět dosáhl přebytku, 
stejně tak i  vedlejší hospodářská činnost. Jako tradičně proběhla 
i kontrola hospodaření MČ nezávislou auditorskou společností, jejíž 
zpracované hodnocení je součástí daného závěrečného účtu. V rámci 
přezkoumání za  rok 2019 nebyly podle auditorské společnosti 
zjištěny chyby, nedostatky nebo významná rizika.   

Filip Hrůza, místostarosta

Dnes, když píšu svůj příspěvek do  Řeči, je neděle 7. června 
2020. Před 100 lety, 7.  června 1920, bylo pondělí. Napadne vás 
někdy otázka: co se tehdy dělo? Jaké bylo počasí, co se nosilo, 
jaké bylo oblíbené jídlo, jaká písnička, co se psalo v novinách? 
Co politika? Dne 7. června 1920 byla například podepsaná 
Brněnská smlouva, mezinárodní dohoda mezi Československem 
a  Rakouskem o  státním občanství a  ochraně menšin. A  třeba 
Dům halenek na  Běhounské 1 v  Brně podal toho dne inzerát  
s   akcí “3 dny halenek”. 

Zkusme se každý měsíc přenést přesně o 100 let zpět a po-
dívejme se, co se dělo, jaký byl život našich předků. A protože 
máme tentokrát prázdninové dvojčíslo, tak se přeneseme hned 
do dvou měsíců, července a srpna. A zrovna v červenci 1920 se 
narodila moje milovaná babička Anička.

ČeRVeNeC, SRPeN 1920

• Dle údajů ČSÚ žilo ve městě Brně roku 1920 celkem 221 742 
obyvatel.

• Písničkou roku 1920 byla “Písnička mládí” autorů Jiřího 
Černého a  Eduarda Basse. Patřila k  nejznámějším písním 
kabaretu Červená sedma. Prý byl její vznik inspirován 
taneční zábavou v kolínské restauraci. 

• Dne 3. července slavili brněnští legionáři 3. výročí vítězství 
u  Zborova. Oslavy probíhaly v  Besedním domě, hrála 
posádková hudba, obecenstvo vyslechlo přednes básně 
Zborov.

• Dne 11. července se narodila divadelní a  filmová herečka 
Dana Medřická.

• Dne 15. července zničil rozsáhlý požár v  Královopolské 
strojírně budovu modelárny i skladiště. 

• Dne 28. července rozhodla konference ve  Spa (Belgie) 
o  rozdělení Těšínska mezi Československo a  Polsko 
a definitivně stanovila hranice tohoto území.

• Dne 31. července se hrálo fotbalové exhibiční utkání 
mezi výběrem Brna a  reprezentačním mužstvem pro OH 
v  Antverpách. Zápas proběhl na  hřišti v  Židenicích a  naši 
borci nevyhráli.

• Dne 8. srpna byla otevřena sokolovna v  Obřanech 
na Mlýnském nábřeží.

• Dne 8. srpna pořádal český veslařský klub v  Brně na  řece 
Svratce mezinárodní veslařské závody.

• Dne 21. srpna mohli filmoví příznivci zhlédnout premiéru 
filmu Jindra režiséra Oldřicha Kmínka. Film vyprávěl 
o venkovské krásce, kterou ztvárnila Nina Laušmanová.

• Po  celý červenec a  srpen bylo v  Lidových novinách 
inzerováno, že za  1 korunu lze vyhrát nový domek v  ceně 
80 000 korun.

Informace jsem vyhledávala na internetu, v různých encyklo-
pediích, wikipedii apod. Budu se takto snažit najít každý měsíc 
nějaké události, hlavně z  Brna, ale i  odjinud, které se odehrály 
přesně před 100 lety.

Mgr. Dana Malíková

Právě dnes 
100 let tomu jest...
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Pro plánovanou revitalizaci Palackého 
náměstí se naše radnice rozhodla oslovit 
ty nejlepší kapacity z  řad architektů. 
Důvod k tomu měla jednoduchý a logický. 
Jde o jedno z klíčových a ústředních míst 
naší městské části. Navíc se velmi dlouho 
v  městské části hledala kompromisní 
varianta řešící tento prostor, který 
přirozeně vybízí k  setkávání místních 

lidí. V  diskuzích zaznívala spousta velmi zajímavých, ale často 
i  protichůdných názorů. Nejen proto bylo vhodné zapojit 
profesionála, který všechny tyto různorodé názory dokáže sladit 
v jeden kompromisní a nadčasový návrh. Povedlo se to mnohokrát 
oceněnému architektovi Zdenku Sendlerovi.

 

Ve Vaší profesi jste dostal řadu ocenění za velmi zajímavé projekty. 
Proč jste se rozhodl pro práci na revitalizaci Palackého náměstí?

Určitě to nebylo složité rozhodování. Velmi rád dělám projekty 
v  místech, ke  kterým mám blízký vztah. Řečkovice a  Mokrá Hora 
jsou mi blízké, rozhodl jsem se výzvu radnice přijmout a  zúčastnit 
se výběrového řízení. Moje nabídka zvítězila, což mne potěšilo. Ještě 
větší radost ale budu mít v momentě, kdy bude projekt kompletně 
zrealizován.

Co vás na řešení nové podoby náměstí nejpříjemněji překvapilo?
Velmi pozitivně mě překvapila úroveň komunikace mezi místními 

občany. Přestože se na projekt každý díval odlišně, výměna názorů 
probíhala vždy velmi kultivovaně a z mého pohledu velmi příjemně. 
Doba protahovaná nejrůznějšími diskuzemi asi obrousila hrany 
všech stran. Za nadstandardní považuji také spolupráci s řečkovickou 
radnicí v  čele s  panem starostou Markem Viskotem. Ve  všem se mi 
snažili vyjít vstříc, přičemž ne vždy to byly jednoduché požadavky. 
Spolupracoval jsem s  mnoha městy a  obcemi napříč republikou, 
ovšem v Řečkovicích a Mokré Hoře to byla jedna z nejpříjemnějších 
zkušeností.

Pojďme k projektu samotnému. V čem jste při řešení náměstí viděl 
největší problémy?

Do  relativně malého prostoru bylo potřeba vměstnat několik 
funkcí náměstí. Dětské hřiště a lavičky měly plnit funkci odpočinkovou 
a rekreační, revitalizovaný parčík a parková zeleň funkci estetickou, 
a  pak tu byla nejdiskutovanější funkce dopravní, které výrazně 
pomohly nedávné stavební úpravy frekventované silnice před 
řešeným náměstím. 

Na  dopravní úpravy před náměstím přispělo město Brno téměř 
dvanácti miliony korun. Hodnotíte je tedy pozitivně?

Jednoznačně je vítám a považuji je z hlediska dopravy za  jeden 
ze zásadních kroků. Mohli jsme na  změny navázat a  využít je 
k  efektivnímu dopravnímu řešení celé lokality. Navíc tím, že se 
úprava silnice navazující na  prostranství před kašnou i  přesunutí 
nebezpečného přechodu pro chodce financovaly z rozpočtu města, 
výrazně se ulehčilo rozpočtu radnice, která mohla vyčlenit finanční 
prostředky na řešení dalších částí projektu. To, že se obě akce podařilo 
časově sladit do rozmezí dvou let, považuji také za úspěch. Vím, jak to 
u většího počtu investorů občas bývá.

Nejčastěji rezonovalo téma parkování a  množství zpevněných 
ploch. Jak jste se právě s tímto řešením ve výsledku popasoval?

Věděli jsme, že vzhledem k poloze náměstí poblíž kostela, radnice 
a bývalého pivovaru musí být parkovací místa integrovanou součástí 
prostoru. Bez parkovacích kapacit by nemohly fungovat žádné místní 
služby. Citlivě jsme je proto zasadili převážně na místo bývalé hasičky. 
Dopravu jsme neviděli na  prvním stupni hierarchie řešení tohoto 
prostoru, který má podle nás sloužit především volnočasovým 
aktivitám a lidé se zde mají cítit příjemně. Je ovšem nedílnou součástí 
našich životů.

A co jste považoval za nejdůležitější, aby se lidé na náměstí cítili 
příjemně?

Za  zásadní jsme považovali především likvidaci obrovského 
množství zbytečných asfaltových ploch. Povrchy budou propustné, 
veškerá voda se vsákne do  trávníků a  nebude zbytečně odváděna 
pryč. Maminky s  dětmi určitě uvítají zvětšení dětského hřiště, 
které bude zčásti kryté. V  parčíku se vysadí nové stromy, které 
nahradí tu část zeleně, která se musela v  březnu vykácet kvůli 
havarijním a  zdravotním důvodům. Historický rybník připomene 
pítko a  samozřejmě přibude laviček, neboť celý prostor od  jara až 
do podzimu skutečně žije.

Podstatná otázka na závěr. Kdy se budou moci obyvatelé městské 
části projít po nově zrekonstruovaném náměstí?

V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací, který bude znám na přelomu června a července. Zahájení prací 
lze předpokládat v  srpnu a  dokončení do  konce roku. Na  novou 
podobu náměstí se tak mohou těšit na  jaře příštího roku. Osobně 
se těším na oslavy třicátého ročníku Vavřineckých hodů v roce 2021, 
během kterých nově opravené náměstí určitě přijde vhod.

Děkujeme za rozhovor.
Filip Hrůza, místostarosta

Architekt Sendler: Debaty k Palackému náměstí mě příjemně překvapily 
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její poloze i možnostem využití značný, proto by si lesní cesta nový 
asfaltový koberec určitě v budoucnu zasloužila. 

Uvidíme tedy, jak se podaří – s ohledem na finanční prostředky – 
tento cíl naplnit. Předpokládám, že nový povrch blízký tomu, který 
je například na lesní cestě Kočárová v polesí Habrůvka (rekonstrukce 
této cesty byla dokončena v  září 2019), bychom všichni uvítali. 
S  turistickým využitím lesních cest však ještě pan Ing.  Březina 
zmínil ještě jednu věc, kterou je ohleduplnost uživatelů takových 
cest: „Někdy zažíváme velkou aroganci při odvozu dřeva od  cyklistů 
a  po  opravách se nám naše vstřícnost od  veřejnosti nevrací.“ Mějme 
proto na paměti, že lesní cesty skutečně slouží vlastníkům lesa k jeho 
správě, a až poté nám, jeho návštěvníkům.

Přeji nám všem spoustu pěkných zážitků při návštěvě lesů v naší 
městské části a pěkné prázdniny.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva

Lesní cesta Soběšická

V  době letošního jara, díky opatřením, která panovala 
kvůli epidemii koronaviru, řada z  nás vyrážela na  procházky či 
za individuálním sportem (běh, cyklistika) do přírody. Vyhledávanou 
lokalitou (dle vlastní zkušenosti autora) byly nepochybně lesy mezi 
naší městskou částí a  Soběšicemi, tj. lesy, které se rozprostírají 
od Zamilovaného hájku a Rakovce až po Soběšice.

Tyto lesy jsou ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně a jejich 
správu vykonává Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP), 
který je její organizační součástí. Není bez zajímavosti, že ŠLP 
obhospodařuje prostřednictvím svých tří polesí (Vranov, Habrůvka 
a  Bílovice nad Svitavou) celkem 10  492 ha pozemků, z  toho lesní 
pozemky tvoří 10 265 ha.  

Lesy, které se nacházejí na  pozemcích katastrálních území 
Řečkovice a  Mokrá Hora, spadají pod Polesí Vranov. Na  vedoucího 
tohoto polesí, pana Ing.  Ivo Březinu, mířily dotazy autora článku 
na stav velmi populární lesní cesty Soběšická, která spojuje Mokrou 
Horu a Soběšice. Přibližně tři čtvrtiny celé cesty se nachází na katastru 
Řečkovic, avšak na celé řadě míst je cesta ve špatném stavu, zejména 
ve své horní části – spodní část se oprav v minulosti dočkala. „Cesta je 
zahrnuta jako cyklotrasa, ale především slouží k obhospodařování lesa, 
a až sekundárně následně k rekreaci,“ uvádí k tomu pan Ing. Březina 
s  tím, že v  dnešní době z  důvodů zejména finančních, které jsou 
způsobeny kůrovcovou kalamitou, oprava prozatím plánována není. 
Nicméně v  rozhovoru připustil, že význam této lesní cesty je díky 

Bezpečnostní situace v městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Vážení spoluobčané,
na  základě vašich dotazů a  žádostí jsem zpracoval stručný přehled 
o  bezpečnostní situaci v  naší městské části. Údaje jsem čerpal ze 
zprávy Městské policie Brno, revír Pole. 

Celkový přehled základních činností – v porovnání z rokem 2018
 rok 2018 rok 2019
Doprava 1091 1316
Veřejný pořádek 132 163
Úkony 3335 3512
Celkem 4448 4991
Úkony jsou kontroly zaměřené na  veřejný pořádek, majetkovou  
a  násilnou protiprávní činnost, také sem patří výjezdy k  seniorům, 
převoz podnapilých osob, likvidace infekčních pomůcek.

Přehled přestupků s dopravní problematikou
 rok 2018 rok 2019
Ostatní přestupky 811 1046
Bodové přestupky, měření rychlosti 251 261
Zábor vozidel 29 9
Doprava celkem 1 091 1 316
Ostatní přestupky – blokové čištění, zákaz stání, zastavení a  stání 
na chodníku, ve vjezdu, odtah vozidel apod.
Bodové přestupky – jízda na  signál „stůj“, nedodržení povolené  
rychlosti, nedání přednosti v  jízdě, alkohol při řízení motorového  
vozidla.

Přestupky v souvislosti s narušením veřejného pořádku,  
občanského soužití a podezření z páchání trestné činnosti 
 rok 2018 rok 2019
Alkohol, kouření 19 23
Krádež, zpronevěra, podvod, ničení 17 13
Ostatní přestupky 12 7
Přestupky - vyhláška 70 91
Přestupky - veřejný pořádek 10 10
Občanské soužití 2 2
Podezření z páchání trestné činnosti 2 10
Celkem 132 163

Přehled uložených pokut
 BP hotovost BPN celkem
Rok 2018 337 000,- Kč 89 500,- Kč 426 500,- Kč
Rok 2019 298 100,- Kč 145 900,- Kč 444 000,- Kč
BP – bloková pokuta zaplacená na místě, BPN – nezaplacená na místě 

Josef Kugler, člen zastupitelstva 
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V  dubnovém čísle Řeči jsme Vás žádali o  pomoc se zaléváním 
stromů, které to díky několika suchým letům mají mimořádně těžké. 
Dnes přinášíme krátký návod, jak začít. Děkujeme všem, kteří se při-
dáte, a doufáme, že Vám to přinese hodně radosti, zdravých stromů 
v okolí a snad i nemalé úspory díky ušetřené vodě.

Doporučujeme postupovat po  menších krocích a  postup-
ně přidávat další. Pak je větší šance, že u  toho vydržíte a  svým  
stromům i peněžence opravdu pomůžete.
1) Vyberte si strom, který se Vám líbí a  byli byste rádi, aby přečkal 

i další léta. 
2) Ušetřete vodu - utažením ventilů můžete snížit průtok vody, dejte 

plnou PET láhev do nádržky WC, můžete pořídit úsporné perlátory 
a sprchové růžice, možností je spousta. Spotřebu vody tak snadno 
snížíte o desítky procent.

3) Sbírejte použitou vodu – stačí miska do  umyvadla a  kbelík 
poblíž. Ke stromům patří voda bez tuků a chemie, kterou snadno 
nachytáte při čekání na teplou nebo studenou, při umývání ovoce 
nebo zeleniny, vyplachování hrnků, atd. Nebojte se, že by jí bylo 
málo ;-). Později můžete zkusit chytat vodu ve  sprše, používat 
šedou vodu na splachování, ale nemusí být všechno hned.

4) Stromy zalévejte nejlépe večer nebo ráno, kdy je půda chladná, 
případně ve stínu a nejlépe až za hranicí koruny, kde strom sbírá 
povrchovou vodu. 

5) Zalití potvrdíte v  mapě na  https://zalejme.cz/map – klikněte 
na zalitý strom a zadejte počet litrů. Umožníte tak lépe nasměrovat 
zalévání a zachovat tak ve svém okolí více stromů. Zároveň nám 
dáte vědět, že se o strom někdo pravidelně stará, a my snad časem 
u Vašeho stromu připravíme zalévací místa, aby bylo zalévání ještě 
účinnější.

6) Dejte vědět sousedům a  známým, ať na  to nejste sami. Kromě 
osobního příkladu, který je nejlepší, můžete třeba vystřihnout 
a dát tento letáček na nástěnku v domě nebo se pochlubit fotkou 
při zalévání na sociálních sítích. Další informace najdete na https://
zalejme.cz nebo https://www.facebook.com/zalejme.cz/.
Děkujeme a přejeme, ať se Vám i stromům daří!

Michal Polanský

JAK (ZAČÍT) ŠETŘIT VODOU  
A ZALÉVAT STROMY

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

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

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

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

ELEKTRIKÁŘ Brno Řečkovice a okolí, telefon: 731 372 489

HLEDÁME muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice 
Vrátný, recepční a dozor v muzeu. Tel: 602 595 682,  
email: pph.kolarik@seznam.cz

Pravidelný ÚKLID domácností, firem, čištění koberců a sedaček.  
DEZINFEKCE prostor od virů. Tel.: 777 111 787

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

OPRAVY A SERVIS počítačů, notebooků, tabletů a telefonů. Chcete  
u vás doma nastavit bezdrátovou tiskárnu, wi-fi, internet nebo kameru?  
Se vším Vám ochotně poradíme a přijedeme. Miroslav Novotný,  
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz

HLEDÁM K PRONÁJMU GARÁŽ nebo její část na ulici  
Novoměstská. Tel: 606 745 333

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

HLEDÁM šikovného člověka na průběžné ošetřování hrobu  
v Brně-Řečkovicích. Tel: 731 739 380 pouze SMS

KOSMETIKA, VIZÁŽISTKA, líčení pro nevěsty na ulici Žitná,  
Tel: 774 349 889

KOUPÍM klavír v dobrém stavu, pro začátečníka. T:607 737 963

PROVEDU ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ práce, venkovní dlažby,  
dlažby na terče, voda a elektro. Tel. 605 515 821
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Nové kurzy stepu a tance
Nové kurzy stepu, tance a  mnoho dalších pohybových aktivit 

nabídne od  září všem zájemcům řečkovické stepařské a  taneční 
studio T-Group Dance. Studio se nachází v  areálu bývalé Lachemy 
a po velmi úspěšné první sezóně, ve které se jeho stepařům podařilo 
dostat až do finálového kola Česko Slovensko má talent, si tým v čele 
se zakládajícím členem a  devítinásobným mistra světa v  sólovém 
stepu Tobiášem Koširem přichystal spoustu novinek. V  průběhu 
prázdnin studio plánuje zrekonstruovat a zprovoznit již třetí taneční 
sál, což umožní otevřít řadu dalších kurzů pro všechny věkové 
kategorie.

T-Group Dance studio připravuje lekce stepu pro dětské i dospělé 
začátečníky, hodiny techniky a  improvizace pro pokročilé soutěžní 
stepaře, ale vedle toho nabízí i  taneční průpravu pro začátečníky, 
kurzy baletu, jazz dance a  po  velkém zájmu v  loňském školním 
roce i  kondiční tréninky pod vedením trenéra, který pracoval 
s  olympioniky. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte webové 
stránky www.t-group-dance.cz, kde najdete vše, co pro vás T-Group 
Dance Studio chystá.

Mgr. et Mgr.  Marie Koširová

Vítání občánků v září a říjnu 2020
Vážení rodiče nových řečkovických a mokrohorských dětí,
chceme Vás upozornit, že v  sobotu 19. září 2020 a  také 
v  sobotu 17. října 2020 se společně sejdeme v  prostorách 
radnice MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora, Palackého náměstí 
11, abychom uvítali nově narozené občánky naší městské části. 
Těšíme se, že na  této slavnostní akci přivítáme děti narozené  
v  letošním i  minulém roce s  trvalým bydlištěm v  MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora. 
Zářijový termín je náhradním termínem za  neuskutečněné 
„Vítání občánků“ z měsíce května letošního roku, které muselo 
být zrušeno v  souvislosti s  epidemií COVID-19 a  následnou 
karanténou. Je tedy primárně určen spíše starším dětem, které 
se narodily koncem roku 2019, popř. začátkem roku 2020. 
Ostatní děti budou uvítány pravděpodobně v říjnovém termínu.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do  28. srpna 2020  
u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747,  
e-mail: rihova@reckovice.brno.cz.

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Takto rozhodně ne!
Při červnové procházce se psy jsem objevila 2 černé skládky suti, 

dlaždic, cihel a  dalšího starého stavebního materiálu na  lesní cestě 
na  Soběšice, kousek za  Mokrou Horou. Obě hromady byly kousek 
od  sebe, zřejmě je tedy dovezl jeden člověk. Že se tento materiál 
v  lese časem nerozpadne, je snad jasné každému. Osobně nejsem 
ani příznivcem odhazování různých osekaných větví a  zahradního 
odpadu do lesa, ale zde si aspoň časem příroda poradí. S betonem 
ani náhodou. 

Jasně, vím že, je to bezohlednost, otřesný postoj k  životnímu 
prostředí, ale stejně to nechápu. Bylo toho tolik, že se to muselo 
vozit autem. Je takový problém, poté, co si na  zahradě zpevním 
zídku, zruším starý plot apod., zbytky starého zavézt na místo k tomu 
určené? Po  zadání “skládka suti Brno” do  vyhledavače vyběhne x 
odkazů. 

Nevím, jestli si toto přečte ten, kdo to do  lesa zavezl. Trochu se 
obávám, že i kdyby ano, pomyslí si něco nepublikovatelného a bude 
dál se sebou spokojený. Ale opravdu se zamysleme nad tím, jak 
chceme, aby to nejen v přírodě, ale i na veřejných místech vypadalo. 
Bohužel to byl asi někdo z  blízkého okolí, já, kdybych věděla kdo, 
tak bych se ho zeptala, jak to vyřešil s odvozem materiálu ze starého 
plotu, zídky, třeba by se zastyděl...

Dana Malíková

PRÁVO V KOSTCE 
PRO SENIORY 

od 1. září do 22. prosince 2020
každé úterý

12.00–13.30 hod.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
pořádá v rámci celoživotního vzdělávání seniorů kurz

ÚVOD DO PRÁVA

www.kurzy.law.muni.cz

KONTAKTUJTE NÁS
Osobně:

Jana Buchalová
Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

kancelář č. 019

Telefonicky:
549 498 506
E-mailem:

jana.buchalova@law.muni.cz

MUNI
právnická
fakulta

Zvaní na hody 7. 8. 2020
1. trasa: Palackého náměstí, Vážného, Kolaříkova, Böhmova, 

Banskobystrická, Medlánecká
2. trasa: Tumaňova, Boženy Antonínové, Pod Hájkem,  

Brigádnická, Úhledná
3. trasa: Uprkova, Bohatcova, Kubova, K Západi, Žilkova,  

Terezy Novákové,
4. trasa: Malíkova, Marie Hübnerové, Horácké náměstí,  

Měřičkova, Filkukova, Vránova
Stárci
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FT Records-Beatpoint ve spolupráci s městskou částí Brno – Řečkovice a Mokrá Hora  
uvádějí

OLKOVÉ LÉTO
ŘEČKOVICE 2020

20. – 25. července 2020, vždy v 19.30
Bývalý pivovar Brno – Řečkovice, Palackého náměstí 9 

Akce se koná pod záštitou starosty městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Mgr.Bc.Marka Viskota
Akce se koná za podpory statutárního města Brna a pod záštitou tajemníka magistrátu Ing.Olivera Pospíšila 

PONDĚLÍ
20. 7. 

ÚTERÝ
21. 7. 

STŘEDA
22. 7. 

ČTVRTEK
23. 7. 

PÁTEK
24. 7. 

SOBOTA
25. 7. 

ROBERT KŘESŤAN & Druhá tráva

NEZMAŘI

FOLK TEAM

FRANTIŠEK NEDVĚD & Tiebreak

POCTA PETRU SKOUMALOVI
Olin Nejezchleba a Malý Bobr

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA  

F

www.BeatPoint.cz
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Anketa Sportovec roku MČ
Slavnostní vyhlášení oblíbené ankety Sportovec roku MČ bylo sice 

kvůli pandemii koronaviru po předchozím přesunutí nakonec úplně 
zrušeno, ale nejlepší sportovci, trenéři, funkcionáři a družstva za rok 
2019 o svoje ocenění nepřijdou.

Komise sportu RMČ jako pořadatel této akce totiž na svém květno-
vém zasedání přijala usnesení, ve kterém spojuje nevyhlášený ročník 
2019 se současným (částečně přerušeným) ročníkem 2020. V březnu 
2021 tak budou osobní i týmová ocenění přebírat vybrané sportovní 
osobnosti za oba roky dohromady.

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ a předseda komise sportu RMČ

Palackého náměstí  
Brno-Řečkovice
Areál starého  
pivovaru za kostelem

Akce se koná pod záštitou Marka Viskota – starosty městské části Řečkovice a Mokrá Hora.www.craftbeerimport.cz/festival

(pá) 17. července       100 Kč
(so) 18. července        70 Kč (do 14 hodin)        90 Kč (od 14 hodin)
(pá) + (so) 17. července + 18. července        150 Kč

     17. července 2020 
16–24 hodin

     18. července 2020 
11–24 hodin

ZTP sleva 50 %

KDEKDY

VSTUPNE

VYSTOUPI
Super Tesla(17.7.)

(18.7.) Craggy Collyde
Tom Holič

Ant Attack
Něco si přej

ZÁVIŠ

Nový Sportovní park v Brně

V sobotu 6. 6. 2020 byl za účasti 
primátorky statutárního města Brna 
Markéty Vaňkové, náměstka Petra 
Hladíka, radních Petra Kratochvíla 
a  Marka Fišera i  řečkovického 
zastupitele a  člena komise RMB 
pro tělovýchovu a  sport Richarda 
Foltýna slavnostně zahájen provoz 

Sportovního parku na  brněnském výstavišti, kde si může široká 
veřejnost každý den od 9:00 do 20:00 hodin (vstup branou číslo 7) 
vyzkoušet basketbal, stolní tenis či sportovní novinku stolní nohejbal.

V prvních dnech bylo rušno zejména na několika basketbalových 
plochách, které si při doprovodných akcích vyzkoušela také nová po-
sila KP Brno Kája Fadrhonsová i velký řečkovický mládežnický talent 
Dominica Hynková (viz foto vlevo).

Sportovní plochy na BVV doplňují do konce srpna také prostory 
na volejbal, florbal a další disciplíny ve venkovním areálu Vodova. 

Richard Foltýn, člen zastupitelstva MČ a předseda komise sportu RMČ
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NOC
2020

LetníLetní

Areál bývalého pivovaru za radnicí
v Řečkovicích, Palackého náměstí

Pořádá MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Hraje kapela VIKÝŘ
Vstupné 50 Kč

Akce se uskuteční dle platných vládních nařízení (COVID-19).

v Brně-Řečkovicích
sobota 29. srpna
od 19.00 hodin 

NOC
2020

HURÁ ZPĚT DO ŠKOLY
BEZPEČNĚ !

DĚTSKÝ DEN PLNÝ ZÁBAVY A POHYBU PRO MALÉ I VELKÉ
V PONDĚLÍ 31. SRPNA 2020   OD 10 DO 17 HODIN

AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU ZA RADNICÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JMK
POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JMK
BESIP - DOPRAVNÍ VÝCHOVA DĚTÍ
BBÍLÝ KRUH BEZPEČÍ BRNO
ŠKODA AUTO
HOŠEK MOTOR (MERCEDES-BENZ)
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA BRNO
TANEČNÍ SKUPINA T-GROUP
DECATHLON BRNO

NADÁLE PRO VÁS CHYSTÁME:
MMALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
SKÁKACÍ HRAD A NAFUKOVACÍ ATRAKCE
DRÁČEK HASÍK
ZÁBAVA SE ZVÍŘÁTKY
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
SLADKOSTI MANNER
OBČERSTVENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
FFOTO ZÁBAVA S “MY EVENT APP”

>
>
>
>
>
>
>>
>
>
>
>

>
>
>>
>
>
>
>
>

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA SPOLEČNĚ S GO EVENTUM S.R.O.

PRO VÁS POŘÁDAJÍ:

DOPRAVA: MHD -  PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, AUTOBUS Č. 65 / 70 / 42
CELÝM DNEM VÁS BUDE PROVÁZET MODERÁTOR JIŘÍ FILIP.
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

VSTUP
ZDARMA|         |

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Vás zve na

 17.-19. 7. 2020  Řečkovický festival minipivovarů
 20.-25. 7. 2020  Folkové léto Řečkovice
 7.-9. 8. 2020  Vavřinecké hody 2020
 29. 8. 2020  Letní noc
 31. 8. 2020  Hurá zpět do školy bezpečně!
 11.-12. 11. 2020  Svatomartinské slavnosti v Řečkovicích
 27. 11. 2020  Čerti z Lipůvky

Akce se uskuteční dle platných vládních nařízení (COVID-19).


