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Zpravodaj městské části  
Brno-Řečkovice  

a Mokrá Hora

ČÍSLO 12., ROČNÍK XXX

Vážení spoluobčané,
poslední měsíc roku bývá pro každé město, 
obec nebo městskou část ve  znamení 
schvalování rozpočtu na  nadcházejících 
dvanáct měsíců. Řečkovice a  Mokrá Hora 
nejsou v  tomto výjimkou. Zastupitelstvo 
schvaluje rozpočet na  rok 2022 v  polovině 

prosince. O  všech podstatných položkách budu tedy informovat už 
na začátku nového roku. Protože se však hospodaření městské části silně 
váže na rozpočet města Brna, jsem schopen některé důležité momenty 
vyzdvihnout už nyní.

Na  listopadovém zasedání městského zastupitelstva už totiž byly 
projednány investiční transfery pro jednotlivé městské části. Skvělou 
zprávou je, že získáváme další čtyři miliony korun na  probíhající 
výstavbu nové třídy při Mateřské škole Měřičkova. Akcí, která se naplno 
rozběhne hned začátkem jara, je revitalizace parku Horácké náměstí 
včetně chodníků. Na  tuto investici máme z  města Brna schváleno šest 
milionů korun. Velkou radost pak mám, a za náš velký úspěch považuji 
získání dvaceti milionů korun na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru 
za  radnicí. Jedná se o  kompletní a  naprosto nezbytnou rekonstrukci 
našeho v podmínkách města jedinečného areálu s amfiteátrem. Pokud 
vše půjde podle plánu, tak v  příštím roce uspořádáme poslední akce 
ve  stávajících podmínkách areálu s  rozpadajícím se schodištěm a  už 
poněkud zastaralými terasami k posezení. Na jaře chceme získat stavební 
povolení a  ideálně už po  letní sezóně začít se stavebními pracemi. Už 
teď se těším na moment, kdy si dětský den, festival minipivovarů, folkový 
festival nebo hody společně užijeme v moderně opraveném amfiteátru.

Na podzim jsme dokončili další krásné nové sportoviště v naší čtvrti. 
Vedle Základní školy Horácké náměstí a  sídla zápasníků z  TAK Hellas 
Brno vyrostlo moderní víceúčelové hřiště na  míčové sporty a  hned 
vedle venkovní workout. Všem sportovcům, žákům školy, členům 
těžkoatletického klubu a celé sportující veřejnosti přeji v novém prostoru 
mnoho příjemně strávených hodin a vyplavených endorfinů. 

Radost mám také při pohledu na zprovozněnou nafukovací halu při 
ZŠ Novoměstská, kterou prvním rokem využívají sportující děti primárně 
z  naší čtvrti. Nejvíce se o  ni zasloužili futsalisté Orla Řečkovice, proto 
jsem s potěšením přijal záštitu nad velkým vánočním turnajem futsalové 
mládeže, který se uskuteční v  neděli 19. prosince. Věřím, že se z  toho 
stane tradice a  o  pohár starosty budou děti před Vánocemi soutěžit 
každý rok.

Navzdory všem úspěchům je potřeba vnímat také současnou realitu, 
zejména ve vztahu k inflaci a bezprecedentnímu zvyšování cen energií. 
Výrazný nárůst v  této oblasti se promítá ve  výdajové stránce rozpočtu 
v  podobě nezbytného zvýšení příspěvků našim školkám a  školám. To 
jsou prostředky, které bychom samozřejmě raději viděli využité jinak.

Čas letí vpřed bleskovou rychlostí – a brzy nás čekají vánoční svátky. 
Věřím, že navzdory mnoha nemilým okolnostem dnešního světa byl pro 
Vás končící rok úspěšný, a to jak v profesním, tak zejména osobním živo-
tě. Moc rád bych Vám touto cestou popřál do roku 2022 jen to nejlepší.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
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SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY
Bytový dům na Brigádnické podruhé  
a naše malé vítězství

Ve  vydání letošní červnové 
Řeči jsem vás informoval o roz-
hodnutí vedení městské části 
podat z pozice účastníka řízení 
námitky vůči stavebnímu zá-
měru s  názvem ,,BYTOVÝ DŮM 
GREEN FLOWER HOUSE‘‘ (12 
bytů a podzemní garáže) na uli-
ci Brigádnické. Stejně tak jsme 
se vymezili proti kladnému sta-
novisku magistrátního Odboru 
územního plánování a rozvoje. Námitky jsme podali ke Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje. S potěšením musím konstatovat, že nám zmíně-
ný úřad dal za pravdu a záměr uvedené stavby označil za nepřípustný. 
Zároveň v odůvodnění svého rozhodnutí potvrzuje oprávněnost našich 
námitek vůči narušení charakteru okolní zástavby i  nedodržení indexu 
podlažní plochy. Jasně konstatuje, že navržený záměr negativně zasahu-
je do charakteru stabilizovaného území, a přestože vyhovuje funkčním 
podmínkám územního plánu, není v souladu s jeho prostorovými regu-
lativy, a proto není v souladu s charakterem této lokality. Jsme si pocho-
pitelně vědomi, že toto rozhodnutí nelze přeceňovat a jistě s podobným 
typem námitky nemusíme vždy a  na  všech místech naší městské části 
uspět. Rozumné bytové výstavbě, která nenarušuje již stávající zástavbu, 
navíc bránit nehodláme, bytovou krizi určitě vnímáme. Navíc je jasné, že 
tímto rozhodnutím celá věc nekončí, vlastník stávající nemovitosti a po-
zemku a budoucí investor bude jistě za svoje stanovisko bojovat dál, ale 
to my také.

Nový územní plán města Brna
Pokračuje proces pořizování nového územního plánu – a v jeho rám-

ci dojde 7. 12. 2021 k Opakovanému veřejnému projednání vybraných 
změn na  brněnském výstavišti. Zastupitelstvo městské části Brno-Řeč-
kovice a Mokrá Hora se v červnu letošního roku postavilo proti návrhu 
na  využití lokality R-3, oblasti Díly, kde byla navržena bytová výstavba 
s výškovou úrovní 3, což je 6 až 16 metrů. I vzhledem k charakteru okolní 
zástavby (Žilkova a přilehlé ulice) jsme požadovali výškovou úroveň nižší. 
Upravený návrh Územního plánu tak počítá s úpravou plochy bydlení B/
k3 na plochu B/r2. Naše městská část tedy s připomínkou uspěla.

Maříkova dokončena
Jsme velmi rádi, že právě v  těchto 

dnech byla dokončena stavba nového 
chodníku na  Maříkově ulici, vedoucího 
směrem ke  Globusu. Jak jsem již psal 
před časem, městská část o  realizaci 
této stavby dlouho usilovala, ale vzhle-
dem k  tomu, že silnice v  Maříkově ulici 
je krajskou komunikací, nebylo to úplně 
jednoduché. Výstavba se navíc prodlou-
žila i  proto, že jsme trvali na  instalaci 
veřejného osvětlení.  Nakonec i realizace 
mostku pro pěší přes Ivanovický potok 
se z  důvodu nestabilního podloží po-
někud protáhla. I  když stavba dopadla 
velmi dobře, úplně spokojeni budeme až 
po dokončení poslední fáze celého pro-
jektu, kterou je rekonstrukce a prodlou-
žení autobusové zastávky Královka. 

Vážení spoluobčané a  přátelé, dovolte abych vám popřál krásné 
a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví, 
štěstí a radosti.

                                                                          Mgr. René Černý, místostarosta

Zprávy z rady městské části
Na své 42. schůzi 20. října 2021 rada městské části:
	schválila slevu z nájemného za pronájem objektu Měřičkova 20 ve výši 

30 % za období od 12. 10. 2020 do 3. 12. 2020 a od 27. 12. 2020 do 3. 5. 
2021 společnosti AMORA, s. r. o., se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 
Brno,

	schválila příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon 
funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Revitalizace 
parku na  Horáckém náměstí v  MČ Brno-Řečkovice a  Mokrá Hora  
(2. etapa)“, 

	schválila nájemní smlouvu na  pronájem areálu bývalého pivovaru 
v  Brně-Řečkovicích s  firmou GO EVENTUM, s. r. o., Malínská 174/30, 
620  00  Brno, za  účelem uspořádání kulturní akce Svatomartinské 
slavnosti 2021,

	souhlasila s  umístěním výdejních automatů („Z-BOXŮ“), které jsou 
ve  vlastnictví společnosti Zásilkovna, s. r. o., na  území MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora.

Na své 43. schůzi 10. listopadu 2021 rada městské části:
	vzala na  vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora na rok 2022,
	stanovila počet zaměstnanců zařazených do Úřadu MČ Brno-Řečkovice 

a Mokrá Hora ke dni 1. 12. 2021 na 36, 
	schválila termíny sňatků v roce 2022,
	schválila smlouvu o  dílo se společností BESTBUILD, s. r. o., se 

sídlem Záhřebská 2497/9, 616  00 Brno, na  plnění zakázky „Oprava 
bytového jádra a rekonstrukce elektroinstalace v pokojích v bytě č. 5, 
Novoměstská 25“, 

	schválila smlouvu o dílo se společností Bukovský, s. r. o., se sídlem Stará 
903/16a, 602 00 Brno, na plnění zakázky „Oprava bytu č. 9, Novoměstská 
17, Brno-Řečkovice“,

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

Dana Filipi, místostarostka

Obnovení činnosti KLASU
Od roku 2022 opět zahájí svou činnost KLAS pro seniory naší měst-

ské části, pokud to dovolí epidemiologická situace. Prosíme členy sou-
časného KLASU, aby aktualizovali své údaje a  svůj zájem o  členství.  
V případě zájmu zašlete e-mailem své jméno, datum narození a bydliště 
na adresu: buresova@reckovice.brno.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 
541 421 723. O zahájení nových schůzek KLASU Vás budeme informovat 
na Vámi zadané údaje. 

Mgr. Barbora Burešová 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Uzavření úřadu dne 27. 12. 2021
V pondělí 27. 12. 2021 bude Úřad městské části Brno-Řečko-
vice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, z provozních důvodů 
uzavřen pro veřejnost. V pátek 31. 12. 2021 nebude v provozu 
podatelna úřadu.

Mgr. Simona Lederová, tajemnice ÚMČ
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
ZEDNÍK, MALÍŘ, NATĚRAČ FASÁD, Michal Kubový,  
www.malir-zednik-brno.cz, T: 732 646 047
MALÍŘ POKOJŮ, Tel: 604 518 776, Brno-Řečkovice.
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel: 604 439 195, 604 731 918 
www.malby-natery.eu
INSTALATÉRSKÁ firma nabízí práce voda, topení i menšího rozsahu. 
Email: arcanidis@seznam.cz. Mobil: 603 441 181.
INSTALATÉR – voda odpady topení – opravy. Menší i větší práce  
s dodávkou materiálu. Rychle-Levně tel.: 608 045 745
MONTÁŽE – OPRAVY voda-topení-plyn-odpady-sanita 
Tel. 606735151 
Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551 mob.:704 458 187,  
e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz 
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč. 
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
Stavební a svářečské práce, rekonstrukce bytů a RD vč. instalace, el.,  
pro více info a kalkulaci Tel. 776623815, AM-MZ Investstavby s.r.o.
HODINOVÝ MANŽEL od sklepa po střechu, stavař-praxe 30  
roků, zednické pr., komíny, rekonstrukce koupelen, bytů, tesařské,  
montáž nábytku, pokrývačské, klempířské, truhlářské, zdr. instalace,  
výměna baterií, odpady, podlahy, drobné elektro, úpravy zahrad,  
výškové práce, ochrana proti holubům a vlaštovkám, pr. mot. pilou,  
přep. dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
REALITNÍ SLUŽBY – odhad tržní ceny nemovitosti zdarma –  
prodej a pronájem nemovitostí – bezplatné konzultace v kanceláři  
i online – služby jsou pro majitele nemovitosti zdarma.  
Tel. 775 674 550, David Gablas, www.davidgablas.cz
VYMĚNÍM zrekonstruovaný cihlový byt 1+1 v klidné lokalitě  
v Řečkovicích za větší byt 2+1, může být i k rekonstrukci.  
K bytu náleží lodžie a sklepní kóje. 4. patro bez výtahu.  
Kontakt na majitele: 732 185 591
PRODÁM 4 plechové disky se zánovními zimními pneumatikami  
175/65 R14 cena 2000,- Kč. Tel. 774021009.
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GELLAK, Banskobystrická 34,  
Tel. 607 969 892
ITALŠTINA - Doučím italštinu děti i dospělé. Místo výuky podle 
domluvy, možná i výuka online. Tel: 777 595 892
HLEDÁME STRÁŽNÉ pro skladový areál v Řečkovicích. Určeno pouze 
pro invalidní důchodce. Denní/noční směny, mzda od 100 Kč/hod.  
+ příplatky. V případě zájmu volejte: 774 110 964

NaBídka pracovNího Místa
Základní škola Brno, Horácké nám.13,  

hledá uklízečku Na zkráceNý úvazek  
5-6 hodin denně,  nástup ihned. 

Požadujeme spolehlivost, čistý trestní rejstřík,  
ochotu pracovat. Nabídky s životopisem zasílejte na adresu školy 
nebo na e-mail: j.sramkova@zshoracke.org  |  telefon: 739 091 519

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné  
vánoční svátky, v novém roce všechno dobré,  

hodně štěstí, zdraví a úspěchů
všem čtenářům přeje

redakční rada zpravodaje ŘEČ
Filip Hrůza, Dana Filipi, Dita Hofbauerová, Martin Otčenášek,  

Dana Malíková, René Černý, Lenka Vystrčilová, Kateřina Svobodová 

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým  
příjemné prožití vánočních svátků  
a v novém roce 2022 pevné zdraví  

a mnoho štěstí a spokojenosti.

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kresba: H. Puchýřová



Ještě jedna krásná akce nás čeká do konce koku – adventní vánoč-
ní kytarový večer Ondřeje Pavlíčka. Zazní díla klasických skladatelů, ale 
i  skladby z  vánočních filmů jako Láska nebeská, Last Christmas nebo 
Grinch. Na  programu budou I. Jelínek, J. S. Bach, F. Sor, F. Tárrega, H. 
Zimmer, J. N. Howard, A. Lauro a další. Koncert se bude konat v pátek 10. 
12. 2021 v 18,30 hodin, a to za současných protiepidemických opatření. 

Jak vidíte, v knihovně to opravdu žije, z každé akce, kterou zde zmiňu-
jeme, vám posíláme fotografie, takže dnešní chuťovky jsou více obrazové 
než „psací“. Ale to nevadí, aspoň si uděláte obrázek, jak jsme se tu měly 
a co jsme zažily. A to je právě to, co přejeme i vám – mějte se krásně, ať 
zažijete něco krásného a nevšedního, klidné Vánoce s dobrou knížkou, 
bílou zimu, a hlavně pevné zdraví. Nezapomeňte, všechny generace po-
těší, když najdou pod stromečkem krásnou knížku. Pokud budete chtít 
s výběrem poradit, klidně se na nás obraťte, určitě vybereme z nabídky 
knihkupectví něco zajímavého a čtivého. Těšíme se na vás a jsme s vámi 
moc rády.

Vaše knihovnice Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová
 Pobočka KJM Kolaříkova
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Vážení a milí literární gurmáni,
moc vás zdravíme a doufáme, že zůstáváte zdraví. S blížícím se koncem 
roku se blíží i rekapitulace toho, co jsme dělaly a čeho jsme chtěly dosáh-
nout. Nejdůležitější věc – můžeme vám být stále nablízku. I když se situ-
ace mění každým dnem, doufáme, že zůstane otevřeno. A druhá důležitá 
věc – opět jsme mohly jít nakupovat z daru naší městské části, opět nám 
to vyšlo na 40 skvělých knížek, které jsme s panem starostou ve čtvrtek 
11. 11. 2021 odpoledne pokřtili. Celkem jsme tedy pro vás získaly 80 kní-
žek za 20 000 Kč a za to moc děkujeme panu starostovi i celému zastu-
pitelstvu. 

Letošní rok byl vůbec zvláštní, musely jsme hledat nové cesty, jak 
s  vámi zůstat v  kontaktu. Ať už to byla bezchybně fungující roznáško-
vá služba, organizovaná panem místostarostou Hrůzou, nebo naše ru-
kodělné dílny Jarní a Podzimní tvoření. Tyto sety na vyrábění jste si u nás 
mohli zdarma vyzvednout a pak si doma pěkně sednout se svými dětmi 
a vyrobit si krásnou figurku – na jaře kočičku a na podzim tučňáka. Moc 
děkujeme všem, kteří nám poslali milé fotografie, určitě potěší i vás.

Aby hlavně děti nepřišly v dnešní chaotické době o zajímavou zábavu, 
nabídly jsme jim účast v již šestém ročníku literární a výtvarné soutěže 
Jižní Morava čte. Tento ročník byl co do účasti i co do výtvorů nejsilnější, 
zúčastnilo se 52 dětí, z nichž jsme vybraly vítěze v jednotlivých katego-
riích – literární, výtvarné a volné tvorbě jednotlivců i kolektivů. Tyto děti 
postupují do celokrajského kola, a my netrpělivě sledujeme, jak dopad-
ne celkové vyhlášení. Se všemi pracemi se můžete seznámit na výstavě 
u nás v pobočce – je super vidět, jak šikovné naše děti jsou. 

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Tady to žije!



výstava Mudr. evy Fajkusové 

NADĚJE – maluji pro radost
Paní doktorku Fajkusovou 

není potřeba v  Řečkovicích 
a  na  Mokré Hoře představovat. 
Od roku 1970 pracovala ve zdej-
ším zdravotním středisku jako 
dětská lékařka. Po skončení své 
pracovní činnosti se více začala 
věnovat malování. Maluje pro 
radost a  relaxaci, nejraději pas-
telem, v  poslední době i  tem-
perou a  akrylátovými barvami 
s použitím přírodních materiálů. 
Každoročně připravuje malé ka-
lendáříky se svými obrázky.

Bude to již čtvrtá výstava au-
torky v Galerii Na radnici a 22 let 
od té první (1999). Jejím moto-
rem pro malování je rodina a tři 
vnukové, kteří ji nabíjejí energii a jsou povzbuzením. Název výstavy 
odvozuje od  naděje, že i  v  pozdním věku může malovat. Malovala 
pro radost a  relaxaci zvláště v covidovém roce, a  také tyto obrázky 
uvidíte na výstavě. 

Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 3. prosince v 17 hodin 
a potrvá do neděle 12. prosince 2021. 

Otevřena pro veřejnost bude od  14 do  17 hodin. Výstava je  
prodejní. Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.

Na setkání se těší Komise kultury RMČ. 
Vladislav Musil, předseda komise

NÁVRAT SEDMI STATEČNÝCH 
Nenechejte si ujít od poloviny prosince v Galerii Na radnici zajímavou 

výstavu sedmi výtvarníků – amatérů. Svá díla vám představí tito autoři: 
Jana Špačková, Šárka Zemanová, Zdena Stloukalová, Iva Burianová, 
Marie Sošková, Josef Soška a Jiří Hájek. 

Všechny autory pojí společný zájem o  výtvarné tvoření, a  protože 
každý má jak jiný styl, tak oblíbené techniky a  náměty, nabídka bude 
pestrá a  různorodá. Můžete zhlédnou obrazy malované akrylem, 
akvarelem, suchým pastelem i klasickou olejomalbu. Kromě obrazů zde 
budou vystavené i ručně vyráběné originální šperky ze dřeva a keramiky 
a dřevořezby.

Výstava bude zahájena vernisáží v  úterý 14. prosince 2021  
v 17 hodin a potrvá do čtvrtka 23. prosince 2021. Otevřena pro veřejnost 
bude každý den (kromě 16. prosince) od 14 do 17 hodin.

Galerie Na radnici, Palackého nám.11, Řečkovice
                                                                 Vladislav Musil, předseda komise

KULTURA A HISTORIE5
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Právě dnes 100 let tomu jest... 
PROSINEC 1921

Dne 3. prosince se narodil Bedřich Zelenka (+ 14. října 2011 Praha), 
český herec, satirik, humorista, scenárista a televizní dramaturg. Jeho 
synovcem je režisér a scenárista Petr Zelenka.

Dne 5. prosince se spousta obyvatel z Brna sešla u výlohy obchodního 
domu s nábytkem Česká Práce na Cejlu 18. Ve výloze byl předváděn 
živý medvěd Míša ze Sibiře. Chudák medvěd posloužil k propagaci 
prodeje losů, výhrou byla moderní kuchyně.

Dne 6. prosince byla v  Londýně podepsána anglo-irská smlouva, 
která znamenala ukončení irské války za  nezávislost. Válka začala 
21. ledna 1919. Nyní vznikl Irský svobodný stát – nezávislá země se 
skládala z 26 hrabství na irském ostrově.

Dne 8. prosince rozhodla stálá komise pro stanovení úředních názvů 
při ministerstvu vnitra o  přejmenování obce Cinsendorf u  Brna 
na jméno Česká.

Dne 17. prosince proběhly v Brně středoškolské bruslařské závody. 
Soutěžilo se v  rychlobruslení a  krasobruslení. Jedním z  účastníků 
byl i  Jan Gajdoš (*27. 12. 1903 Brno / +19. 11. 1945 Brno), velký 
sportovec, účastník OH v Amsterodamu (1928) a Berlíně (1936), mistr 
světa v tělocviku. Dnes ho známe především jako účastníka odboje 
během ll. světové války. V lednu 1944 byl zatčen, konce války se dožil 
vážně nemocný, na následky vězení v listopadu 1945 zemřel.

Dne 18. prosince byla v  Praze v  Uměleckoprůmyslovém muzeu 
zahájena l. výstava československého uměleckého průmyslu. 
Trvala do  března 1922. Byly zde vystaveny plastiky, sklo, keramika, 
šperky, koberce a nábytek. Součástí bylo i 14 vystavených interiérů 
od  předních architektů té doby, např. Josefa Gočára, Jana Kotěry, 
Ladislava Machoňe, Pavla Janáka a dalších.

Velký den v historii fotbalového klubu Sparta byl 25. prosinec před 
100 lety. Sparta před zraky 60 tisíců diváků porazila španělské mistry 
z Barcelony 3:2. A tak nad barcelonskou radnicí zavlála československá 
státní vlajka. Toho roku už Sparta porazila i  Norimberk. Začala 
skvělá éra klubu, který neměl v  prvních poválečných letech doma 
ani v Evropě konkurenci. V těchto letech se označuje jako “Železná 
Sparta”.

A co se dělo 31. prosince před 100 lety? Slavil se samozřejmě silvestr, 
vlastně tehdy to byl sylvestr. V brněnském Besedním domě se třeba 
sešli obchodní zástupci. Na slavnostním programu bylo i vystoupení 
umělců Národního divadla. A  v  Českém varieté (na  dnešním 
Malinovského náměstí) mohlo obecenstvo zhlédnout vystoupení 
“Bratři James & F. Watt – živý akumulátor”. Jejich tělem prý procházelo 
500 000 voltů. 

Krásné svátky všem a  v  novém roce se třeba zase potkáme nad 
událostmi 100 let starými…

Zdrojem mi byl internet, internetové encyklopedie a  dobové Lidové 
noviny.

                                  Mgr. Dana Malíková



Pana Bartoňka jsem poznal při své práci 
ve  Výboru řečkovického Sokola. Jak se říká – 
byl sokol tělem i duší. Málokdo věnoval tomuto 
spolku tolik času a energie. Bez jeho nezištné 
a obětavé práce se neobešla téměř žádná vý-
znamnější událost. Kdykoliv bylo potřeba něco 

zařídit nebo vyřešit nějaký problém, většinou 
to končilo větou: „Zavolejte k  Bartoňkům…“    
A pan Bartoněk vždy ochotně šel a udělal, co 
bylo třeba.

Mám na něj však ještě silnější vzpomínky.
Píše se rok 1992 a máme první setkání bu-

doucích stárků na  obnovených Řečkovických 
hodech. Pan Bartoněk je chlap jako hora (jak 
taky ne, když je to aktivní sokol – „těžkoatlet“). 
Svým širokým úsměvem a nakažlivým nadše-
ním k pořádání čehokoliv si nás okamžitě zís-
kal.

Toto setkání odstartovalo sled událostí, 
které jsme my ani on sám asi nečekali. Doká-
zal totiž dát dohromady partu mladých lidí, se 
kterými nerozlučně spojil zbytek svého života. 
A zdaleka nešlo jenom o hody. Přidaly se spo-
lečné výlety, Mikulášská besídka, plesy a mno-
ho dalších událostí. 

Stal se duchovním otcem spolku, který si 
dodnes říká Řečkovická třináctka. Zasloužil se 
tak nepřímo o  to, že mnozí aktéři si zde našli 
své životní partnery, vychovávají dnes své děti 
– a děti svých dětí – a budují tak novou gene-
raci.

Po  30 let každoročně vezl máju z  Mokré 
Hory až do  pivovaru, řídil její stavění, vedl 
průvod krojovaných do hodového areálu, aby 
v neděli po hodech skončil se stárky ve sklípku 
při družné zábavě. 

Díky jeho dlouholeté přítomnosti jsme se 
od něj naučili mnohému – jak být cílevědomí, 
ochotní pomoci, udělat něco pro druhé, zají-
mat se o život kolem nás, ale také nebát se říci 
svůj názor, a spoustu dalších užitečných věcí. 

Víc už toho nestihnul. V pondělí 18. října nás 
navždy opustil. Je teď na nás, abychom v jeho 
práci a nadšení pokračovali.

Loučíme se s řečkovickou legendou - člově-
kem, který zůstane uložený hluboko v  našich 
srdcích. 

Vždy po hodech se mu pravidelně dostáva-
lo té pocty, že jsme ho my, stárci, vynesli na ra-
menou ven z areálu. V den jeho pohřbu jsme 
mu tuto poctu mohli prokázat naposledy.

„Pane Bartoňku, děkujeme za  všechno, co 
jsme s Vámi prožili, co jste nás naučil a co jste 
nám předal.“

Za Sokol Řečkovice a Řečkovickou třináctku 
Marek Gut
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Hasičský sbor slaví 10. výročí 
V  tomto roce slaví své 10. výročí od  znovuzaložení Hasičský sbor 

Řečkovice a  Mokrá Hora. Za  těch deset let, které uplynuly, se podařilo 
nemálo práce. Sbor, který začínal z ničeho, se pomocí píle svých členů 
vypracoval a dnes má ve vlastnictví tuto techniku: Škoda 706 RTH CAS 
25 (cisternová automobilová stříkačka), Tatra 148 CAS 32 (cisternová 

automobilová stříkačka), AVIA  A  30 DA  12, AVIA  A  31 DA (dopravní 
automobil vybavený přenosnou motorovou stříkačkou o  výkonu 
čerpadla 1200 l/min), Mercedes Benz Sprinter se speciální vestavbou 
sanitního vozu a  řadu další drobné techniky. Sbor plní úkoly na  úseku 
požární prevence, preventivně výchovné činnosti a asistenční služby 
na  kulturních akcích. Občané naší městské části se mohou s  členy 
sboru tradičně potkat na  Vavřineckých hodech, Dětském dnu nebo 
na Letní noci. V nedávné době jsme rozdávali tolik potřebnou dezinfekci 
a hygienický materiál občanům městské části. V měsící červnu členové 
našeho sboru jako dobrovolníci pomáhali při odstraňovaní mimořádných 
událostí po  silné bouřce. V  několika objektech jsme odčerpali vodu ze 
sklepů a odstranili popadané stromy. Naše pomoc putovala i do oblasti 
poničené tornádem na jižní Moravě. Vize do dalších roků? Stavba hasičské 
zbrojnice, vznik jednotky požární ochrany, která by zajištovala požární 
ochranu na území naší obce a nábor nových členů. Právě nové prostory 
souvisí s hlavní činností sboru, bez řádných prostor nelze vyvíjet řádnou 
aktivitu a  pracovat například s  mládeží. Proto doufejme, že se nám 
do několika roků podaří naplnit naše vize. Více informácí o naší činnosti 
naleznete na webových stránkách www.hasicireckovice.webnode.cz.

„Pane Bartoňku,  
děkujeme za všechno…“

Letos oslavíme Mikuláše jinak
Tradiční Mikulášská besídka, kterou pořádá TJ 

Sokol Řečkovice ve  spolupráci s  naší městskou částí, 
je z důvodu aktuální epidemiologické situace zrušena. 
Sokol Řečkovice ale připravuje akci „náhradní“ ve stejný 
den 5. 12. 2021. O  konání této akce Vás budeme 
informovat na  webových stránkách a  FB Sokola 
Řečkovice. 



Připomínka Dne vzniku samostatného 
československého státu

V  den výročí vzniku sa-
mostatného českosloven-
ského státu jsme se setkali 
se zástupci místních spol-
ků u  památníku v  parku 
na Palackého náměstí, aby-
chom si tento významný 
den připomněli. Za  účasti 
místních skautů, sokolů, 
orlů a lidovců jsme popřáli 
naší republice svobodu, 
lásku a demokracii. Při krát-
ké  modlitbě jsme poděko-

vali všem, kteří za  naši svobodu bojovali nebo také položili život. Jako 
výraz úcty a připomínky tohoto významného milníku naší historie jsme 
položili věnce a zazpívali státní hymnu. Nezapomínejme na naši historii, 
poučme se z chyb a inspirujme se tím, co bylo dobré.

radní Petr Bořecký
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Je mnohaletým zvykem, že se ve  Sboru Páně v  Brně-Řečkovicích 
konají adventní, popř. vánoční koncerty, většinou spojené se  jménem 
pana Zdeňka Plecha, sólisty opery Národního divadla v Praze a pedagoga 
JAMU. Pandemie COVID-19 nám však obrátila život naruby, takže minulý 
rok byla tato tradice přerušena. Jako autor tohoto článku nevím, jaká 
hygienická opatření budou v době konání letošního adventního koncertu 
platit. Vím ovšem, že díky očkování jsme mohli alespoň částečně navázat 
na činnost spolku „Verbum et musica“, který se snaží přinášet do naší 
městské části kvalitní a často výjimečné kulturní počiny.

I nyní proto přicházíme s pozvánkou. S pozvánkou na společné ztišení 
se u hudby a zpěvu, usebrání se a zbavení se stresu či obav, které přináší 

dnešní nevyzpytatelná doba. Přejeme si nabídnout vám alespoň na pár 
okamžiků příležitost vrátit se do  normálního běhu života. Jsme proto 
velmi rádi, že můžeme v  Řečkovicích představit sympatický Brněnský 
ekumenický sbor, založený „v  r.  1986 několika zpěváky, kteří měli chuť 
zpívat ‚starou muziku‘. Tehdy nikdo z nich netušil, že stojí na začátku dnes 
již více než třicetileté společné práce, která se stala neoddělitelnou součástí 
života mnohých z nich. Sbor sdružuje zpěváky z různých křesťanských církví 
a v současné době je zaměřen zejména na interpretaci renesanční a barokní 
duchovní vokální tvorby. Usiluje o dobovou interpretaci i v tom smyslu, že 
vrací duchovní skladby do prostředí, do kterého byly původně určeny, totiž 
do křesťanské bohoslužby.“

Letošní koncert, nesoucí podtitul „Čtverý příchod Krista, adventní 
zamyšlení inspirované myšlenkami středověkého teologa Lukáše 
Pražského“, tedy potěší své posluchače interpretací harmonických 
adventních skladeb a písní z období renesance a baroka. Přijměte proto 
naše pozvání k prožití výjimečných okamžiků, při kterých tóny malebné 
hudby naplní lidská srdce tak potřebným pokojem a  povedou nás 
společně vstříc radostnému vánočnímu času.

Koncert se bude konat dne 12. 12. 2021 v  17:00 hod. ve  Sboru 
Páně, Vážného 6, Brno-Řečkovice. Místa v  liturgické síni je možno 
si rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky 
na  tel. čísle 776  032  149. Podrobnější a  aktuální informace naleznete 
na webových stránkách www.verbumetmusica.com. Vstupné je formou 
dobrovolného daru, jehož doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek koncertu 
bude věnován na podporu projektu „Centrum křesťanské kultury“.

V  případě přísnějších hygienických opatření bude tento koncert 
přesunut do Husova sboru, Svatopluka Čecha 35a v Brně-Králově Poli. 
Prosím, sledujte proto webové stránky www.verbumetmusica.com. 

Vratislav Jan Marša 
farář CČSH, spolek Verbum et musica

ADVENTNÍ KONCERT – Brněnský  
ekumenický sbor

POZVÁNKA NA BESEDU
Vážení přátelé,
HORTUS, sdružení zahrádkářů, vás srdečně zve na přednášku – besedu 
s panem Zdeňkem Machařem, který je správcem a vedoucím Záchranné 
stanice volně žijících ptáků a zvířátek v Brně.

Beseda se bude konat ve  středu 19. 1. 2022 v  18.00 hodin  
v sále bývalého řečkovického pivovaru, palackého nám. 9a.

DOBROVOLNÉ vstupné bude v  plné výši předáno panu Machařovi 
na nákup krmiva zvířátkům a ptákům. Vhodné i pro rodiče s dětmi.

Těšíme se na vaši návštěvu.
 Hortus, Hana Štefková

Zadávání veřejných zakázek –  
změna metodiky

Zadávání veřejných zakázek se řídí pravidly, které stanoví buď zákon, 
anebo si je stanoví každý zadavatel sám. O druhé variantě bude pojed-
návat tento článek, neboť na jednání Rady městské části v září letošního 
roku došlo ke změnám, které stojí za zmínku.

První změna znamená, že dodavatelé nemusejí při podávání nabídek 
předkládat doklady o své způsobilosti a kvalifikaci v originále či ověře-
né kopii. Na  tuto změnu jsem dlouhodobě upozorňoval, neboť tento 
postup obzvláště v  dnešní době elektronizace a  možnosti vzdálených 
přístupů považuji za přežitek. Ostatně ani zákon takovou povinnost neu-
kládá, resp. umožňuje dokládání dokumentů v prostých kopiích. Změna 
tedy bude znamenat, že dodavatelé nebudou muset vynakládat zbyteč-
né náklady a čas na získávání originálů příslušných dokumentů a součas-
ně nebudou čelit riziku, že jejich nabídka bude vyloučena. 

Druhou změnou, z  mého pohledu velmi negativní, je upuštění 
od uveřejňování zakázek na webu městské části, a  tudíž snahy o zajiš-
tění dostatečné „soutěže“ mezi dodavateli a publicity zadávacího řízení. 
Až do září letošního roku platilo, že veškeré veřejné zakázky na dodávky 
a služby (např. zpracování projektové dokumentace) v rozsahu předpo-
kládané hodnoty 500 tis. Kč – 2 mil. Kč bez DPH bylo nutné uveřejnit 
na webových stránkách naší městské části. Stejná pravidla platila i pro 
veřejné zakázky na  stavební práce v  rozsahu předpokládané hodnoty 
2–6 mil. Kč bez DPH. Od října toto již neplatí, tyto výzvy či veřejné za-
kázky zveřejňovány nebudou a budou zasílány pouze těm dodavatelům, 
o kterých rozhodne Rada městské části. Důvodem pro tuto změnu bylo 
také to, že uveřejňování zakázek na  webu městské části nemělo příliš 
smysl a  že nebylo příliš využíváno. Tento argument dle názoru autora 
článku nemůže obstát. Jednak takové nabídky byly podávány, a jednak, 
a to zejména – zrušením tohoto kroku dochází jednoznačně k rezignaci 
na  možnost zapojení více dodavatelů tak, aby „soutěž“ mezi nimi pro-
běhla v co nejširší míře právě z důvodu zajištění dostatečné publicity.

Ondřej Vít, člen zastupitelstva 



Slavnost k 40. výročí založení školy 
Dne 16. září 2021 se v naší Základní škole Brno, Novoměstská 21, příspěv-
kové organizaci, konala slavnost k 40. výročí založení školy.
Slavnosti se zúčastnili všichni zaměstnanci i  žáci školy, pozvaní hosté, 
mezi nimi byl i starosta městské části Mgr. Marek Viskot. Nechyběli samo-
zřejmě ani rodiče, prarodiče, přátelé školy i bývalí učitelé a žáci.
Učitelé s žáky připravili bohatý program s pestrou paletou různých žán-
rů. Ať to byl zpěv, pohybově-taneční kreace, scénky či recitace apod. Bě-
hem přestávek byla pro hosty připravena komentovaná prohlídka školy 
a před školou i velmi chutné občerstvení.Škola je stále k tomuto výročí 
vyzdobena a celoročně bude výzdoba doplňována. Myslím, že jsme se 
měli a máme čím pochlubit a veřejnosti ukázat, jak jsme se od založení 
školy posunuli.

Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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DDM  Helceletka 
pobočka Domino
Kořískova 16, Řečkovice
Srdečně zveme na naši předvánoční akci:

váNočNí dílNY pro děti  
sobota 11. 12. 2021 9:30-11:30

Dílna je vhodná pro děti od 6 let, pro mladší děti s doprovodem.
Na dílničkách si děti mohou vybrat z vícero tvořivých aktivit:
Čeká nás výroba mýdlíček s  překvapením, zdobení dřevěného ptačího 
krmítka, výroba svícínků, přáníčková dílna. 
Výroba mýdel a zdobení krmítka: 9:30-10:30. 
Výroba svícínků a přáníčková dílna: 10:30-11:30.
Všechny výrobky si pěkně zabalíme a děti je mohou využít jako dárky.
Cena se bude odvíjet od počtu výrobků. Základ tvoří vstup za 50 Kč.
Krmítko např. 90 Kč, sada na mýdla 60 Kč. Více viz web.
přihlašování na akce je potřeba učinit online:
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

Co je nového na ZŠ Horácké náměstí?
Slyšeli jste o  té událos-

ti, která se stala na  začátku 
letošního listopadu v  naší 
škole? Přivítali jsme totiž 
mezi námi Pedagoga roku. 
Myslíte, že k nám přišel nový 
kolega nebo nová kolegyně? 
Ale kdepak! Toto ocenění, 
které uděluje Pedagogická 
fakulta Masarykovy univerzi-
ty v  Brně, získala naše dlou-
holetá kolegyně Mgr.  Petra 
Mendlová. Nejen její pracov-
ní nasazení a přístup k nám, 
učitelům a žákům, je natolik 
obdivuhodný, že jsme si ji 
dovolili nominovat právě 
na  takové ocenění, jako je 
Pedagog roku 2021.

Petra pro nás není jen 
„pedagogem letošního roku“, ale její výjimečnost spočívá v  soustavné 
kreativní práci, v  inovativních přístupech ke  vzdělávání, čímž přispívá 
k rozvoji nejen žáků a nás,   spolupracovníků, ale také k rozvoji celé školy 
a vzdělávání obecně.

Petra tak navázala na  řadu oceněných pedagogů na  naší škole. Již 
v  roce 2016 získala titul Pedagog roku naše učitelka na  prvním stupni  
PaedDr.  Jana Pašková a  nedávno obdržela ocenění Magistrátu města 
Brna také naše učitelka druhého stupně Mgr.  Irena Procházková, a  to 
za dlouholetou pedagogickou činnost.

Gratulujeme všem oceněným a jsme rádi, že máme v pedagogickém 
sboru takové kolegyně.

Učitelé ZŠ Horácké náměstí

Soukromá základní umělecká 
škola Universum, s.r.o.
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173
info@zus-universum.cz  
www.zus-universum.cz 

Žákovský večer v sále školy
1. prosince v 18:00  |  17. prosince v 17:00

koNcert pro rodiny
3. prosince v 17:00  
v sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7

koNcert na Špilberku
8. prosince v 18:00 v gotické kapli

adveNtNí koNcert
12. prosince v 16:30
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích

váNočNí koNcert
20. prosince v 18:00
v Husově sboru v Řečkovicích

Srdečně zve  
Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy
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Brno přechází na elektronické 
šalinkarty

papírové předplatní jízdenky se v  Brně od  Nového roku 
stanou minulostí. cestující si od  ledna budou moci koupit pouze 
elektronickou formu. s  vyřízením jim pomohou pracovníci dpMB 
na  přepážkách. Šalinkartu v  Brně využívá aktuálně 184 tisíc 
cestujících, 124 tisíc z nich elektronickou formu.

Studenti nad 18 let využívají výhradně elektronické jízdné, zakoupené 
přes e-shop brnoid.cz, od  začátku letošního roku. od  1. listopadu 
na elektronické šalinkarty přešli senioři do 70 let a od 1. ledna 2022 
pak bude následovat největší skupina uživatelů základních jízdenek 
plus malá skupina dětí a  žáků do  18 let. „Už nyní ale na  přepážkách 
doporučujeme zákazníkům elektronickou formu. Stávající papírové 
šalinkarty si mohou cestující ponechat až do konce jejich platnosti, pouze 
už po novém roce žádné papírové neprodáme,“ vysvětlil vedoucí tarifního 
odboru dopravního podniku města Brna vít prýgl. Nejméně rok ještě 
zůstane na  části přepážek zachován terminál pro prodej papírových 
jízdních dokladů. Jejich držitelé si zde budou moci nechat vystavit 
duplikát, s čímkoli poradit nebo jízdenku vrátit.
Jak na to?
Cestující si elektronickou jízdenku mohou během pár minut obstarat 
v  e-shopu www.brnoid.cz. Vyplní osobní údaje, vloží svou fotku 
z telefonu a sken nebo fotku občanského průkazu pro ověření totožnosti. 
Z  nabídky si vybere jízdenku, o  kterou má zájem (měsíční/čtvrtletní/
roční/senior/student/základní…), zadá nosič (číslo karty), ke  kterému 
chce mít šalinkartu přiřazenou. Pak přejde k  platbě a  šalinkarta je 
na  světě. Zájemcům elektronickou šalinkartu zřídí pracovníci DPMB 
přímo v pobočkách. Platba je možná i hotově.
Jako nosič pro elektronickou šalinkartu cestující mohou používat 
vlastní bankovní platební kartu nebo anonymní kartu, kterou je možné 

za  99 Kč koupit i  v  předprodejích DPMB. pro děti do  15 let bude mít 
dpMB za 30 kč v prodeji speciální čip. Jako nosič jízdenky může sloužit 
mobilní telefon s příslušnou aplikací.
Nejčastější dotazy
Jak revizor při kontrole pozná, že mám platnou šalinkartu? 
Pracovníci přepravní kontroly jsou vybaveni speciálními čtečkami. 
Po  přiložení karty k  zařízení se revizorovi zobrazí předplatní jízdenka, 
kterou má cestující zakoupenou. 
Je tento postup bezpečný? Nedostanou se informace z bankovního 
účtu ke třetí straně?
DPMB nemá přístup k žádným údajům na platební kartě ani k samotnému 
účtu. Jediná informace, kterou zjišťuje, je ta o zakoupené jízdence.
děti obvykle nemají bankovní kartu, musí jim rodiče pořizovat 
nebankovní?
Pro děti ve  věku od  10 do  15 let bude na  předprodejních místech 
k  zakoupení speciální čip za  30 Kč. Pracovníci na  přepážce jej přiřadí 
k  účtu dítěte a  pak už rodiče účet spravují z  e-shopu brnoid.cz bez 
nutnosti další návštěvy pobočky.
když chci mít šalinkartu vázanou na telefon, musím na přepážku?
Nikoli. Ke  zjištění čísla virtuální karty v  mobilu nově slouží aplikace, 
která je ke  stažení na  https://www.brnoid.cz/cs/cms/34-cteni-udaju-
virtualizovanych-karet. Případně je možné spárování s  účtem provést 
na všech přepážkách DPMB. 
proč nebylo možné zůstat i u papírových předplatních jízdenek?
Pro stávající prodejní aplikaci už do  budoucna není možné zajistit 
náhradní díly na  hardware, byla by nutná obměna aplikačních 
i  databázových serverů a  rovněž podpora ze strany dodavatele je již 
problematická. Obnova tohoto systému by byla pětkrát nákladnější než 
pořízení nového.

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí DPMB, a. s.

BEZPEČNÁ ADRESA 

PRO 
OTEVŘENÁ 

SRDCE 

info  I  www.mpb.cz 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO   I   MĚSTSKÁ POLICIE BRNO   I   VAŠE POLICIE 

SOUTĚŽ PRO VÁS

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 9:
Na trhu najdete širokou nabídku dveří s označením  

BezpečNostNí. 
víte, jaká kritéria musí splňovat BezpečNostNí dveŘe  

a jak je při nákupu rozpoznáte? 

Odpověď zašlete do 14 dnů Preventivně informačnímu oddělení Městské policie 
Brno na  adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány 
a výherci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické 
dárky na  údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY a  užitečnou 
brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. 
Správné odpovědi na  soutěžní otázku najdete v  příštím čísle zpravodaje nebo 
na webových stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma-neni-nuda/pro-seniory/ 

Je váš dům BEZPEČNOU ADRESOU?
Ve spolupráci s  odborníky jsme přehledně definovali ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ 
pro bezpečné bydlení. Pokud se ve vašem domě podaří základní doporučení 
realizovat, je možné od brněnské městské policie získat certifikát a označení 
domu logem BEZPEČNÁ ADRESA. Pro splnění podmínek certifikace není nutné, 
aby dům byl vybaven všemi zabezpečovacími systémy (mechanické, elektronické, 
dohledové), ale aby ty, které v domě jsou, odpovídaly základním doporučením.

Základní doporučení pro BEZPEČNOU ADRESU najdete na webových stránkách 
Městské policie Brno www.mpb.cz. V tištěné podobě je můžete získat v sídle 
Preventivně informačního oddělení Městské policie Brno na ulici Bauerova 7, 
(areál Riviéra – vedle koupaliště). 
Více informací o zapojení do projektu a získání certifikátu:
str. Luboslav Fiala, tel.: 548 210 035, e-mail: bezpecnaadresa@mpb.cz

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Majitel domu je povinen provádět kontroly a revize jen té části ply-
novodů a  zařízení, které nejsou v  osobním užívání vlastníků bytů. 
Společenství vlastníků jednotek nemají povinnost provádět kontroly 
a provozní revize těch plynových zařízení, která jsou přímo v bytě.
Kontroly a revize plynových zařízení a spotřebičů:
• Provozní revize plynového zařízení -3 roky
• Kontrola plynového zařízení -1 rok
• Servisní prohlídka spotřebičů -1 rok

Zapojte se do soutěže o praktické dárky  
a odpovězte na soutěžní otázku. 

Udělejte hezčí Vánoce kočkám v útulcích
Brněnský Charitativní kočičí spolek 

Kryšpín pomáhá několika ověřeným 
jihomoravským útulkům, a  tím 
stovkám koček v nouzi (k 9. 9. 2021 jich 
v těchto 9 útulcích bylo 760). Shání pro 
ně peníze, pořádá charitativní bazárky 
a aukce, benefiční akce, zřídil e-shop… 
Chcete-li o  Vánocích udělat dobrý 
skutek, pomáhejte s ním. Pošlete do útulků něco dobrého na zub, kupte 
si v e-shopu darovací certifikát, dejte domov kočce z útulku (ale pozor, 
je to živý tvor, ne dárek, který můžete po svátcích odložit) nebo pošlete 
finanční dar na transparentní účet veřejné sbírky. Nebo se staňte jedním 
z 834 pravidelných dárců stokoruny měsíčně, které spolek pro opuštěné, 
nechtěné, nemocné, zraněné či týrané kočky shání. Více informací 
najdete na sociálních sítích a na www.spolek-kryspin.cz. 

Lenka Němcová, předsedkyně Charitativního kočičího spolku Kryšpín



Nový územní plán – aktuální novinky a vývoj
V  procesu pořizování nového územního plánu došlo k  dalšímu po-

sunu, a to v návaznosti na druhou podstatnou změnu již jednou upra-
veného návrhu (projednávaného v červnu letošního roku). Opakované 
veřejné projednání se bude konat dne 7. 12. 2022 na Výstavišti a bude jej 
také možno zhlédnout online formou. 

Pro naši městskou část se opakované veřejné projednání týká části 
lokality R-3, oblasti Díly (tedy svahu od kasáren směrem k Žilkově). Při-
pomeňme, že upravený návrh územního plánu v této lokalitě navrhoval 
lokalitu využít tak, že směrem k ulici Žilkova měla být realizována bytová 
výstavba kompaktní, s úrovní zástavby 3 (6-16 metrů). Jako zástupci ve-
řejnosti jsme proti tomuto návrhu výrazně vystoupili, a i díky Vaší aktivitě 
jsme nejen proti tomuto návrhu podali věcně shodnou připomínku, pod 
kterou se podepsalo více než sedm set občanů. Shodně se proti tomuto 
využití postavilo také Zastupitelstvo městské části na svém červnovém 
zasedání.

Druhý upravený návrh tedy počítá s  úpravou plochy bydlení „B/k3“ 
na plochu bydlení „B/r2“ a plochy smíšené obytné „C/k3“ podél celé uliční 
fronty nové městské třídy směrem k Babě a následně směrem do Ivano-
vic. Tato změna je dle upraveného návrhu odůvodněna úpravou výško-
vé úrovně a struktury plochy bydlení a navazuje na současnou zástavbu 
v dané části městské části.

V říjnu proběhla rovněž schůzka mezi zástupci veřejnosti a určeným 
radním města Brna pro územní plánování RNDr.  Filipem Chvátalem, 
Ph.D. Na této schůzce jsme probírali zejména otázky spojené s pořízením 
územní studie jako základního požadavku pro další rozhodování o změ-
nách v území, zejména co se týká zapojení veřejnosti do tohoto procesu, 
neboť územní studie je procesem neveřejným. 

Závěrem doplníme, že případné připomínky či námitky je možné po-
dat nejpozději do 14. 12. 2022, avšak pouze v rozsahu změn, kterých se 
druhé veřejné projednání týká – v případě naší městské části tedy pouze 
části lokality R-3.

Ondřej Vít, Ondřej Štaud, členové zastupitelstva a zástupci veřejnosti

Velký atletický úspěch  
na ZŠ Novoměstská 

Den 21. 10. 2021 si budou mla-
dé atletky ze ZŠ Novoměstská jistě 
pamatovat. Jely totiž na  své první 
krajské finále v  Atletickém čtyřboji 
v kategorii mladších žákyň, kam se 
probojovaly poté, co suverénně vy-
hrály kolo okresní. 

V  Břeclavi soutěžily s  ostatními 
vítězi z  jednotlivých okresů. Jako 
největší vyzyvatel se ukázal domácí 
tým z Břeclavi. Naše holky ukázaly, 
že se v kraji můžou rovnat těm nej-
lepším, a celkově obsadily 2. místo 
právě za domácími holkami. 

Naše žákyně Sofie Hiadlovská se stala nejlepší atletkou závodů!  
Druhá nejlepší atletka celého dne byla opět ze ZŠ Novoměstská – a byla 
to Marie Anderlová.  

Děkujeme holkám za vzornou reprezentaci školy. 
Nominace: Hiadlovská, Anderlová M., Jančaříková, Bláhová, Vacková 

a pro krajské kolo zraněná A. Pantůčková. 
 Mgr. Šebesta Daniel 

Vydařené Dopoledne Viléma Tella
První říjnovou sobotu se 

v  prostoru za  řečkovickým Zá-
mečkem ozývalo svištění tětiv, 
klepot diabolek v  lapačích, ra-
chot srážených plechovek, cin-
kání podkovy a  směsice hlasů 
účastníků a  organizátorů Do-
poledne Viléma Tella. Sluníčko 
svítilo a  soutěžící se pohybovali 
mezi jednotlivými stanovišti, kde 
se pokoušeli o co nejlepší výkony 
v disciplínách, které prověřovaly jejich schopnosti v míření, střílení a tre-
fování. A kdo absolvoval své disciplíny, mohl si přijít pro drobnou odmě-
nu. Na “Poctu Viléma Tella” za nejlepší výkony letos sice nikdo nedosáhl, 
ale byla překonána řada rekordů.  A o “Poctu Viléma Tella” se mohou po-
kusit za rok na již 10. ročníku této akce, pořádané dětským oddílem Vlčí 
stopa.

Radmila Zavadilová                                                                                                                       

Poděkování za dlouholetou spolupráci
Pro provoz sportovního areálu je 

potřeba mít silný tým spolupracovní-
ků. Někteří jsou vidět více a jiní zase 
pracují mimo zraky veřejnosti. Každý 
člen týmu je důležitý a my na Orláku 
měli to štěstí, že jsme s  jedním ta-
kovým andělem mohli dlouhé roky 
spolupracovat. Paní Marcela nás 
nikdy nenechala ve  štychu, vždy se 
o nás i náš areál svědomitě starala – 
a letos po sedmnácti letech vykročila 
vstříc nové životní etapě a  náš tým 
opouští. Jménem všech kolegů Vám 
tímto ze srdce děkuji a přeji mnoho 
lásky, radosti a spokojených dní.

Za Orel Řečkovice Petr Bořecký
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Kam vyrazit za sportem?

Sportovní program na PROSINEC:

Městský areál – Vodova
Basketbal – Renomia ŽBL (nová hala)
18. 12.  KP Brno : Strakonice 15:30 hod.
- EuroCup women
1. 12.  KP Brno : Haukar Hafnarfjordur (ISL) 17:00 hod.
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Basketbal – Kooperativa NBL (nová hala)
18. 12.  Basket Brno : Pardubice 19:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz

volejbal – extraliga žen (nová hala)
4. 12.  VK KP Brno : Frýdek-Místek 17:00 hod.
18. 12.  VK KP Brno : Šternberk 15:00 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

házená – extraliga mužů (stará hala)
4. 12.  SKKP Brno : Zubří 17:00 hod.
11. 12.  SKKP Brno : Karviná 17:00 hod.
18. 12.  SKKP Brno : N. Veselí 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz

Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
7. 12.  HELAS Brno : Slavia Praha 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Florbal – extraliga žen (nová hala)
19. 12.  K1 Židenice : Bulldogs Brno 15:00 hod..
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz

Termínovou listinu na měsíc LEDEN zasílejte nejpozději do 15. 12. 2021 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Všem sportovcům, trenérům, 
funkcionářům, ale také všem 
ostatním čtenářům měsíčníku 
ŘEČ přeji za sebe i za všechny 
členy místní Sportovní komise 
krásné a klidné prožití vánočních 
svátků i hodně elánu, zdraví a co 
nejméně omezení do příštího 
roku 2022.

Richard Foltýn,  
předseda komise sportu RMČ,  

člen Zastupitelstva MČ Brno- 
Řečkovice a Mokrá Hora

Světový úspěch sportovců Sokola  
Řečkovice

Poslední říjnový víkend se konalo ve  Stuttgartu Mistrovství světa 
v sálové cyklistice. Zúčastnili se ho reprezentanti ČR – krasojezdci Soko-
la Řečkovice Jakub Mašek a Tomáš Gruna. Společně soutěžili v kategorii 
dvojic mužů, ve které obsadili skvělé 4. místo. Jakub Mašek nastoupil též 
v kategorii jednotlivců, probojoval se do finálové čtveřice a po výborném 
výkonu, stejném jako v kvalifikaci, nakonec obsadil vynikající 4. místo. 

Navzdory vynucené devítiměsíční přestávce bez tréninků zajeli kra-
sojezdci své sestavy s  jistotou a  zúročili tak své bohaté sportovní zku-
šenosti. Finálová účast v obou disciplínách je životním úspěchem jejich 
sportovní kariéry a také nejlepším umístěním českých krasojezdců na MS 
za posledních 7 let. Česká výprava získala navíc ještě 4. místo v kolové 
(dvojice Favoritu Brno Havlíček – Zvolánek).

Gratulujeme oběma závodníkům i jejich trenérce Janě Horáčkové.
Jan Mašek, TJ Sokol Řečkovice
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stalo se:
Devatenáctiletá studentka 
z Řečkovic, basketbalová 
odchovankyně KP Brno andrea 
Foltýnová (na snímku vpravo), 
dopomohla v polovině listopadu 
univerzitnímu výběru VUT Brno 
ke třetímu místu v kategorii 
basketbalistek na celosvětovém 
sportovním turnaji vysokých škol 
v italském Římě.

SAKO Brno 
sváží o vánočních svátcích 

bez omezení až do 31. 12. a od pondělí 
3. 1. podle běžného  harmonogramu. 

Sběrná střediska odpadů mají otevřeno 
kromě vánočního a novoročního víkendu. 

V případě přeplněnosti barevných 
kontejnerů kontaktujte dispečink 

548 138 315, dispecink@sako.cz
nebo využijte mobilní aplikaci 

Brňáci pro Brno

Více na www.sako.cz

PF 2022
SAKO Brno přeje 
všem Brňanům 

úspěšné vykročení 
do Nového roku

Filip Leder, 
předseda představenstva



KLUB JONÁŠ
zve všechny děti a rodiče na

sEtKÁNí s MiKULÁŠEM  
aneb  

LEgENda O zÁchraNě Lidí pŘEd hLadEM

9. 12. 2021 v 17.00 hod.
Vážného 6, Brno-Řečkovice

AKCE SE KONÁ  
ZA FINANČNÍ PODPORY 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

12
Zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

POZVÁNKY

ŘEČ, zpravodaj MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 1x měsíčně, červenec a  srpen vychází jako dvojčíslo. Vydává MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 Brno, 
Palackého nám. 11, IČ 44992785, www.reckovice.cz, tel. 541 421 712. Redigovala: Dana Filipi. Povoleno MK ČR E 12117. Tisk Gill, s.r.o., www.gill.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně 
stylisticky upravit. Za věcnou správnost odpovídá autor. Příspěvky odevzdávejte v datové podobě na ÚMČ nebo zasílejte na adresu rec_zpravodaj@reckovice.brno.cz.  
Inzerci zasílejte na adresu sekr@reckovice.brno.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je 10. 12. 2021. Zdarma. 

ŘEČKOVICKÝ 
VÁNOČNÍ STROM 
KDY: 13. 12. 2021
 v 15.00 hodin
KDE: vedle kostela před 
 Vavřineckou restaurací

Vystoupí děti z mateřských 
a základních škol 
MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora

Městská část Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora 
pořádá již tradiční akci 

Teplý čaj, občerstvení.

srdEČNě zVEME VŠEchNY děti a rOdiČE
Na VÁNOČNí pOhÁdKU

sEtKÁNí pŘEd BEtLÉMEM
17. 12. 2021 V 16.30 hOd.

sBOr pÁNě cČsh BrNO-ŘEČKOVicE, VÁŽNÉhO 6

hraje divadlo „Já to jsem“
Doporučený dar při vstupu 100 Kč. 

V případě zhoršení epidemiologické situace bude představení  
přesunuto do Husova sboru v Králově Poli, Svatopluka Čecha 35a.

Informace na: www.ccshreckovice.cz
Představení se koná za finanční podpory Statutárního města Brna.

Všechny děti dostanou nadílku od Mikuláše!

ČErti K NÁM  
NEsMí ...


