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Vážení spoluobčané,
v  posledních letech jsme významně pokročili ve  výsadbě nové 
zeleně a  v  revitalizaci veřejných prostranství, zejména parků. 
Po  Palackého náměstí, Novém náměstí a  letos realizovaném 
Horáckém náměstí začínáme projekčně připravovat další 
prostory. Na  mysli mám zejména travnatou plochu a  nástupní 
prostor před řečkovickým hřbitovem. Městská část loni zadala 
zpracování studie, jejímž autorem je Zdeněk Sendler, se kterým 
jsme úspěšně spolupracovali na projektu revitalizace Palackého 
náměstí. Důraz je kladen na opravdu potřebnou úpravu nástupní 
plochy ke  hřbitovu, včetně racionalizace parkovacích stání. 
U  samotné travnaté plochy je nosnou ideou zachování zeleně 
včetně výsadby dalších stromů. V  ose ke  vstupu do  parku je 
navržena lipová alej. V  zadní části jsou v  plánu i  nové ovocné 
stromy. Ještě letos bude zadána projektová dokumentace, která 
podrobně vyřeší výslednou podobu tohoto dalšího krásného 
parku v naší městské části. 

Dalším významným místem, jehož zkvalitnění řešíme, je prostor 
za  budovou radnice. Součástí je i  okolí památníku sovětských 
a rumunských vojáků padlých při osvobozování Řečkovic. Město 
Brno zadalo zpracování studie tohoto „zámeckého parku“. Cílem je 
vznik plnohodnotného parčíku při zachování pietního charakteru 
okolí památníku a zároveň využití vzrostlých stromů v zadní části.

Během nadcházejících týdnů začínáme také s  výsadbou 70 
nových stromů a  85 kusů keřů mezi domy v  ulicích Kárníkova 
a  Bratří Křičků. Práce budou dokončeny v  březnu. Obdobný 
projekt je připraven a bude realizován ke konci roku také v ulicích 
Renčova, Kremličkova a  Škrétova. Zde je navržena výsadba 
téměř 50 nových stromů a nové okrasné záhony s trvalkami. Ať 
nás krása přírody pravidelně nabíjí pozitivní energií.

Marek Viskot, Váš starosta

Slovo starosty
Naše čtvrť bude ještě zelenější, přibudou stromy, keře, 
parky i záhonky



SLOVO  
MÍSTOSTAROSTY

Jednosměrka na ulici Vránova
Stále se snažíme reagovat na  změny a  vývoj v  dopravní situaci 

v  naší městské části. Automobilů stále přibývá a  frekvence dopravy se 
zvyšuje. V  některých lokalitách jsme proto nuceni reagovat změnou 
dopravního značení, a tím alespoň nějak zhoršené situaci pomoci. To je 
i případ Vránovy ulice, která je velmi dlouhá a zaparkovaných aut na ní 
neustále přibývá. Jsme si vědomi, že ne všechny domy v ulici mají svoje 
garáže nebo možnost parkování v předzahrádkách. Spousta nemovitostí 
navíc obsahuje více bytových jednotek nebo je vícegeneračních. To 
vše počet aut parkujících na Vránově ulici zvyšuje. Šířka silnice je tady 
jasně daná a  vzhledem k  parkujícím autům po  obou stranách ulice se 
již protijedoucímu vozidlu nelze vyhnout. Řidiči jsou tak nuceni čekat 

v křižovatce na protijedoucí vozidlo, kterou ovšem blokují, nehledě na to, 
že zastavení v křižovatce není bezpečné a mnohdy není ani komfortní 
pro chodce přecházející ulici. Některá auta jsou dokonce nucena couvat 
zpět do křižovatky. Požádali jsme proto Odbor dopravy Magistrátu města 
Brna o  provedení dopravní studie a  následné vypracování projektu 
na změnu dopravního značení v celé délce ulice Vránova. V následujících 
týdnech by měla připravovaná akce začít a z ulice Vránovy se tak stane 
jednosměrka.

Mgr. René Černý, místostarosta
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva městské části
Na svém XVII. zasedání 16. prosince 2021  
zastupitelstvo městské části:
	schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2022,
	vzalo na  vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti – 

bytového hospodářství – na rok 2022,
	schválilo žádost Zastupitelstvu města Brna o souhlas s použitím části 

kladného výsledku hospodaření a  odpisů dlouhodobého majetku 
z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4 miliony Kč na akci „Revitalizace 
parku na Horáckém náměstí, II. etapa“,

	projednalo žádosti o prodej a směnu pozemků,
	schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2022: 17. 2., 21. 4., 

16. 6., 15. 9., 
	schválilo nový Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice 

a  Mokrá Hora, kterým se ruší dosavadní Jednací řád Zastupitelstva 
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ze dne 18. 4. 2019.

Dana Filipi, místostarostka

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ELEKTRIKÁŘ: instalace, opravy, revize vč. so a ne. T: 777019667
Elektrikář-opravy, rekonstrukce, revize. Tel:797676748
SERVIS-instalace televizního a satelit. příjmu, měření signálu,  
RD, byty, byt. domy aj. T: 797659985 e-mail: mvolf@seznam.cz
Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
Opravy a servis POČÍTAČŮ, notebooků a tabletů. Chcete zrychlit  
počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-fi, internet?  
Se vším Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný,  
tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz
POČÍTAČE-NB-TISKÁRNY-INTERNET: prodej, instalace, opravy 
a odvirování. L. Zapletal, T: 602 721 271, www.ladislav-zapletal.cz
MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
tapetování, zednické práce, sádrokartony, platba hotově=Sleva 250 Kč! 
Živnostníci pro ŘEČKOVICE. 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz
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 A KOUPELEN.  
Tel: 776838307, www.rekonstrukce-musil.cz
REKONSTRUKCE bytových jader, koupelen, interiérů na klíč.  
Práce zednické, obkladačské, instalatérské, sádrokartonářské, malířské. 
Osobní přístup, spolehlivost. T: 777 141 165, 773 518 654.

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,  
přeprava dodávkou. Tel: 603 510 009, bambussip@volny.cz
Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna.  
Tel: 725002155
KOUPÍM byt v Brně.  Hotovost. Tel: 721500609
Rodačka z Řečk. hledá samostatné bydlení v části RD do 7 tis. měsíčně.  
Jsem ošetřovatelka, pomohu s domácností, nákupy, péči o člověka 
i zvířata. Doprovodím k lékaři, auto vlastním. Nabídky prosím bez R.K., 
právní náklady uhradím. Řečkovice, Medlánky a Ivanovice.  
T: 606 220 457.
Hledám dům nebo byt v Řečkovicích. Prosím, nabídněte.  
T: 601325211
KOUPÍM BYT v Brně-Řečkovice, Královo Pole, 1+1 do 3,5 mil. 
Tel: 604 518 776
KOUPÍM byt 2+1 v Řečkovicích, nejlépe Horácké nám. a blízké okolí.  
Výtah podmínkou. Tel. 603 858 851  
DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. 
P. Zouhar, Tel: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
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
Internetový obchod v Řečkovicích, Horácké náměstí, přijme na  
dlouhodobou brigádu zdatnou pracovnici na balení zásilek - práce  
2x týdně (ÚT a ČT, od cca 9.00 hod., 3-4 hodiny denně). 
Prosím o zaslání životopisu: info@ekomarket.cz, T: 722 959 021 
ŽENY A MUŽE s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha.  
Tel: 602 595 682, email: pph.kolarik@seznam.cz
NABÍZÍM MASÉRSKÉ SLUŽBY, Tel: 608 113 890, zájemce  
prosím SMS, ozvu se vám. 

Uzavření matriky od 7. 3. do 11. 3. 2022 
Oznamujeme, že v týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2022  
bude z provozních důvodů uzavřena matrika.
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Také uplynulý rok se částečně nesl 
ve znamení epidemie koronaviru, což mělo vliv 
i na situaci ve veřejných rozpočtech. Naštěstí to 
zatím vypadá, že se nám podařilo popasovat 
se se všemi komplikacemi, což by měl potvrdit 
závěrečný účet za  rok 2021. Nyní pojďme 
k  letošnímu rozpočtu, který byl tradičně 
schválen na prosincovém zastupitelstvu.

Rozpočet městské části jsme se opět 
snažili sestavit maximálně zodpovědně, se 
snahou o zajištění dosavadní kvality a rozsahu 
poskytovaných veřejných služeb a  naplnění 
průběžně plánovaných investic. Také díky 
našetřeným finančním přebytkům z minulých 
let a  úspěšnému hospodaření městské části 
ve  vedlejší  hospodářské činnosti bylo možné 
sestavit i  v  nelehké době proinvestiční 
rozpočet, kdy podíl investičních výdajů 
na těch celkových činí více než 40 %. 

Celkové příjmy jsou naplánovány ve  výši 
101 mil. Kč a  celkové výdaje v  rekordní výši 
137 mil. Kč. Plánovaný deficit rozpočtu je kryt 
z naspořených přebytků minulých let, městská 
část se tedy nezadlužuje. Tradičně pak 
očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska 
bilance celkových příjmů a  výdajů nakonec 
ještě příznivější. Při schvalování rozpočtu 
na  nový kalendářní rok totiž vždy počítáme 
spíše s  jistými příjmy, následně v  průběhu 
roku doplňujeme příjmovou stránku nově 
zajištěnými příjmy, což vylepšuje celkovou 
bilanci.

  Na  výdajové stránce nejvýrazněji posílila 
oproti minulému roku kapitola Bydlení, 
komunální služby a  územní rozvoj, a  to 
o  téměř 8 mil. Kč. Díky tomu se tak lze 
v  novém roce těšit například na  zásadní 
rekonstrukci areálu bývalého pivovaru, 
dále pak také na druhou etapu revitalizace 
parku na Horáckém náměstí či rekonstrukci 
dalších bytových jader. O  téměř 1 mil. 
Kč posílila také kapitola Doprava a  vodní 
hospodářství. V  jejím  rámci byly zvýšeny 
prostředky na opravy komunikací ve správě 
městské části, tj. na  chodníky a  parkoviště. 

Mírně pak posílily i další kapitoly jako Kultura, 
Tělovýchova a  zájmová činnost či Sociální 
služby a  další. Mezi výdajově nejsilnějšími 
kapitolami rozpočtu jsme se také snažili udržet 
jedny z  našich prioritních oblastí, kterými 
jsou Vzdělávání a  školské služby a  Ochrana 
životního prostředí. V  oblasti školství lze 
zmínit jako nejvýznamnější investici rozšíření 
MŠ Měřičkova adaptací budovy bývalé 
kotelny na  novou třídu nebo také meziroční 
posílení neinvestičních příspěvků na  provoz 
mateřským a  základním školám o  téměř 1,4 
mil. Kč. V rámci kapitoly věnované životnímu 
prostředí se vedle tradičně rozpočtově silné 
údržby zeleně a úpravy ploch můžete v novém 
roce těšit na výstavbu nových kontejnerových 
stání v plánované výši cca 1,1 mil. Kč.   

Příjmovou stránku městské části vždy 
nejvíce ovlivňují přijaté transfery z  ostatních 
veřejných rozpočtů. Pro rok 2022 se podařilo 
zajistit o 6 mil. Kč více z rozpočtu města Brna 
v  rámci neinvestičních transferů, nicméně 
méně obdržíme v rámci investičních transferů. 
Další významnou položkou příjmové stránky 
bývají převody z vlastní hospodářské činnosti 
městské části. Zde jsme se rozhodli nezapojit 
z  této kategorie tolik prostředků. Plánovaná 
příjmová stránka rozpočtu na  rok 2022 si 
tedy v souhrnu meziročně pohorší o cca 10 %, 
nicméně, jak už jsem zmínil výše, financování 
převyšujících výdajů bude vykryto zapojením 
vlastních naspořených zdrojů.   

V  případě zájmu o  bližší informace 
naleznete detailnější přehled schváleného 
rozpočtu na  webu úřadu městské části. 
Případné dotazy k  jednotlivým položkám 
v rozpočtu velmi rádi zodpovíme.

Přeji Vám vše dobré v roce 2022, a hlavně ať 
jste zdraví a spokojení.    

Filip Hrůza, místostarosta

Rozpočet městské části 
na rok 2022 přináší  
další významné investice  
do naší městské části
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Strašidelné Brno / Arnošt Goldflam. Když se do brněnských ulic 
a  uliček začne vkrádat tma, probouzejí se strašidla i  staré legendy. 
Skoro každá zdejší památka nebo místo mají své děsivé příběhy. Jaká 
tajemství skrývá orloj na náměstí Svobody, park v Lužánkách nebo 
Kapucínský klášter?

Z  dětské naučné literatury vybíráme krásně ilustrovaný Severní 
pól; Jižní pól Michaela Brighta a Nice Jonese a Einstein: kvantové 
salto Jordiho Bayarriho.

Dospělým jsou určeny tyto tipy: Spasitel Andyho Weira. Ryland 
Grace zůstal jako jediný přeživší na  zoufalé misi poslední naděje. 
Pokud selže, lidstvo zanikne. Je tu však drobný háček – Ryland to 
neví. Nedokáže si vybavit ani své jméno, natož že má nějaký úkol 
a ani jak ho asi tak splní.

Cizinky ve  vlaku Lisy Unger. Selena Murphyová je na  cestě 
z  práce, když její vlak zničehonic zastaví. Při čekání se dá do  řeči 
s krásnou neznámou ženou, která sedí vedle ní. Dotyčná se představí 
jako Martha a svěří se, že je uvězněná ve vztahu se svým nadřízeným. 
Selena své nové známé naopak poví, že podezírá manžela 
z  milostného poměru s  jejich chůvou. Když Selena konečně dorazí 
do své stanice, myslí si, že záhadnou cizinku už nikdy neuvidí. O pár 
dní později však chůva rodiny Murphyových zmizí.

Diktátorova Múza? Nigel Farndale. Román inspirovaný 
událostmi z Berlína roku 1933. Chystá se olympiáda a filmařka Leni 
Riefenstahlová je pověřena Hitlerem, aby celou událost zvěčnila 
jako film. Leni musí čelit politickému nátlaku i vlastním touhám, aby 
zůstala profesionální.

Holka se sílícím hlasem: Abi Daré. Adunni je čtrnáctiletá 
nigerijská dívka, která ví, co chce: vzdělání. Matka jí prozradila, že 
vzdělání je jediný způsob, jak získat sílící hlas - schopnost mluvit 
sama za sebe a rozhodovat o své budoucnosti. Místo toho ji však otec 
prodá a Adunni se stane třetí manželkou místního taxikáře.

Mé lži Heather Gudenkauf. Před pětadvaceti lety se v jeskyních 
poblíž městečka v Iowě našlo tělo šestnáctileté Eve Knoxové. Objevily 
ho tam její kamarádka Maggie a  její sestra Nola. Podezřelých bylo 
hned několik, včetně Evina přítele Nicka, ale bez dostatečných 
důkazů byl případ odložen. Po více než dvě desetiletí Evina smrt a ta 
strašlivá noc Maggie pronásledují. Pracuje v  Grottu jako policejní 
inspektorka a  je v sedmém měsíci těhotenství, když se objeví nový 
důkaz a případ je znovu otevřen.

Ztracená sestra Lucindy Riley. Sedmá kniha série Sedm sester. 
Prohledaly celý svět, aby ji našly. Ale co když se nechce nechat najít? 
Šest sester D´Apliese se už vydalo na svou pouť za vlastními kořeny 
a  objevilo své biologické rodiny. I  rok po  smrti jejich adoptivního 
otce však stále zůstává nezodpovězená otázka, kdo a kde je mytická 
ztracená sedmá sestra?

 Létáte rádi? A zajímá vás zákulisí letiště a postřehy pilotů? Pak je 
vám určena knížka Davida Hecla Mluví k vám kapitán. O přírodě 
a  jejích tajemstvích se dozvíte v  knize Návrat čmeláků Daveho 
Goulsona.

Odpočinek i poznání můžete zažít i na našich akcích pro veřejnost. 
Letos si připomínáme 100.  výročí narození slavného brněnského 
básníka Jana Skácela, a  proto se mu v  únoru budeme věnovat. 
V pátek 25. 2. v 17 hodin je na programu Zpívající sochař uvádí: 
Setkání s  poezií Jana Skácela. Jedná se o  autorské představení 
sochaře Patrika Vlčka v  rámci jeho projektu  Král, básník a  sochař, 
zaměřeného na propojování souvislostí přes sochařskou, výtvarnou, 
hudební a  literární tvorbu   s  historickými skutečnostmi, s  krajinou, 
ekologií a společenskými vědami. 

Po celý únor si můžete prohlédnout výstavu Jan Skácel v básních 
a obrazech. Verše, texty a ilustrace z knih Jana Skácela vás opravdu 
pohladí po duši. Přijďte se pokochat krásným slovem a obrazy, které 
budí fantazii. Přijďte za námi, máme vás rády.

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 jste zdrávi a  v  pořádku. Tak jsme 
myslely, že vás v  tomto únorovém čísle seznámíme s  výsledky 
za  loňský rok, a  porovnáme si tak, jak si stojíme mezi ostatními 
pobočkami. V  době uzávěrky tohoto čísla jsme ale výsledky ještě 
neměly, tak to počká na březen. Však víme a tušíme, že jste si vedli 
skvěle, každý den vaše návštěvy předčily naše očekávání, tak to pak 
jen uvidíme černé na bílém. Hlavně víme, že se za těmi čísly skrývají 
osudy a  životy vás, našich čtenářů. Nálady se během roku střídaly 
jako na houpačce podle toho, jaké zprávy jste nám přinesli. Je nám 
moc smutno, že nás několik z vás navždy opustilo, a bylo to prakticky 
ze dne na  den, a  naopak hodně malých potenciálních čtenáříčků 
zase přibylo, prostě koloběh života, smutné i  radostné zároveň. 
A tak se to sešlo třeba v  jeden den, jednoho našeho stálého, velmi 
milého a hodného čtenáře přišel jeho syn odhlásit, a o chvíli později 
k nám přišla jedna maminka se svými dvěma synky ukázat miminko 
s krásným jménem. Bereme to jako symbol, jako naději, že ten letošní 
rok nemusí být andělský, stačí, když bude lepší jak ten loňský. 

Přijďte si za námi popovídat, přijďte za odpočinkem i za poznáním. 
Nabízíme pestrou škálu knih pro děti i  dospělé, stačí si vybrat. 
Dětem jsou určeny: Lili Větroplaška: Srnečka ve  sněhu / Tanya 
Stewnerová. Osmá kniha série Lili Větroplaška. Lili vyrazí s rodinou, 
kamarádem Lukášem a  jeho rodiči na  zimní dovolenou do  Alp. 
Nastěhují se do  útulné horské chaty a  v  zasněženém lese si užívají 
prázdniny. Jenže pak se do údolí zřítí lavina. Při pátrání po zraněných 
zvířátkách najde Lili opuštěnou srnečku. Dokáže Lili srnečce pomoct? 

Mám v  posteli mrože / Ciara Flood. Jáchym dostal novou 
parádní postel, ale nemůže si do ní jít lehnout, protože v ní už leží 
obrovský mrož! A chudák ne a ne zabrat, ačkoli se Jáchym snaží ze 
všech sil, aby panu mrožovi udělal pohodlí. Rodiče ztrácejí trpělivost, 
protože je dávno po  večerce. Takže když Jáchym přijde s  tím, jestli 
by si mrože nevzali k sobě do ložnice a že on si pak půjde opravdu 
lehnout, souhlasí. Ale možná, že si Jáchym tak úplně nevymýšlel.

Nicky & Věra: příběh Nicholase Wintona a jeho dětí / Petr Sís. 
Petr Sís vypráví skutečný příběh o  holocaustu, který by neměl být 
zapomenut. Mladý Angličan Nicholas Winton se v roce 1939 podílel 
na  záchraně 669 židovských dětí. Z  Prahy se mu podařilo vypravit 
osm vlaků do  Londýna, v  jednom z  nich docestovala k  náhradní 
rodině i Věra Gissingová... Vizuálně působivá autorská kniha o odvaze 
a slušnosti, inspirativní i pro dnešní dobu.

Písně pralesa, hor a moří / Kate Dargaw. Tchaj-wan je domovem 
domorodých kmenů melanésko-polynéského původu, jejichž kultura 
vyrůstá v těsném sepětí s místní přírodou. Bohatě ilustrovaná kniha 
dává ve třech příbězích nahlédnout do ústní tradice těchto kmenů, 
zavede až ke kořenům tchajwanské domorodé kultury.

Moldánkovské věže. II., Poklad Zlaté lebky / napsal a nakreslil 
Chris Priestley. Druhá kniha série Moldánkovské věže. Zdánlivě 
nudné Moldánkovské věže se opět stávají dějištěm záhad, napínavých 
pátrání a nemilosrdných slovních soubojů. Zdejší škola pro ne právě 
bystré syny ne právě bohatých rodičů je na  mizině a  hrozí jí zánik. 
Nemohl by ale situaci zachránit poklad piráta Zelenovouse, který kdysi 
sloužil v rodinném sídle Moldánků, později přeměněném na školu? 
Kde je ale poklad zakopán? Podaří se ho Rosolovi a Piškotovi najít?

Vánoční prasátko / J. K. Rowlingová. Kuba a  jeho plyšové 
prasátko Pašík se od  sebe nehnou ani na  krok – to se ale změní 
jednoho Štědrého večera, kdy Kuba o  Pašíka přijde. Je zoufalý 
a potřeboval by zázrak, aby svoji milovanou hračku našel. A protože 
jsou Vánoce, takový zázrak se skutečně stane. Vánoční prasátko, 
náhrada za nezvěstného Pašíka, zničehonic ožije a vymyslí odvážný 
plán.

LITERÁRNÍ CHUŤOVKY
Stoleté výročí slavného Brňáka



Šest set let od vypálení Řečkovic
Jednoho podzimního večera mi kamarád připomenul, že 2. 1. 2022 to 

bude 600 let od vypálení Řečkovic husitskými vojsky. Ptal se, zda neuděláme 
nějakou připomínku, třeba oheň se skauty nebo stručné sdělení v  kostele 
apod. Jak jste si asi všimli, žádná připomínka se nekonala. Ale to neznamená, 
že k tomuto výročí nic nechystáme. Jen to bude trochu větší než jednodenní 
akce a  bude to součástí naučné stezky, která bude provázet skvělý PaRo 
projekt Petra Bořeckého – Zamilovaný hájek budoucím generacím. Bitva ale 
musí být připomenuta tematicky přímo v zimě. Tedy skoro přesně těch 600 let 
po vypálení. Pokusím se proto v těchto řádcích shrnout události, které jsem 
probíral s Pepim Šlesingerem – nadšencem do historie a oním kamarádem, 
jenž je zmiňován na prvním řádku.

Psal se rok 1421, v  Českém království vládl Zikmund Lucemburský. 
Nevládl ale nijak přesvědčivě, protože sněm šlechty v Čáslavi jej jako svého 
krále neuznal. Nicméně moravská část šlechty jej jako krále brala. Tím více jej 
mělo za svého krále Brno. To bylo tehdy baštou katolíků.

Přesto se část brněnské šlechty 11. listopadu 1421 zapsala k  Husovu 
učení. Na bázi těchto událostí vznikaly později pověsti o zazděném radním. 
Ten, jakožto husita, měl spolu s  několika dalšími za  úkol obelstít své 
spoluobčany a  otevřít brány husitským vojskům. Lest však byla vyzrazena 
a hlavu radního pro výstrahu nabodli na hrot u staré radnice. Podle ní pak 
vytesali hlavu z kamene a zazdili ji (doposud hledí jeho oči do Mečové ulice). 
Některé zdroje tvrdí, že onen radní byl příbuzný spolumajitele Řečkovic. Oba 
se totiž jmenovali Házové z  Černovic. Nutno doplnit, že ten řečkovický byl 
přesvědčený katolík. A  aby toho nebylo málo, další z  Házů, spolumajitelů 
Řečkovického panství, bojoval v Zikmundově vojsku u Vyšehradu, a tam při 
porážce padl.

Stále ještě v listopadu 1421 se v Brně sešla brněnská husitská šlechta se 
Zikmundem, aby sjednali mír. Jenže Zikmund během schůzky nařídil obklíčit 
všechny vchody a donutil šlechtice, aby se vzdali Husova učení. Když husitští 
představitelé viděli přesilu a  obsazené vchody, nenechali se pochopitelně 
zabít a vzdali se kalicha. Zikmund byl spokojen a odjel bojovat k Havlíčkovu 
(tehdy Německému) Brodu.

Pokoření husité vyzvali okolní husitskou šlechtu, aby se s  nimi spojili 
a dobyli katolické Brno. Významné pomoci se jim dostalo od pánů z Boskovic 
a Černé Hory. Černohorští husité 2. 1. 1422 vtrhli do Řečkovic. Tehdejší tvrz 
byla dřevěná. Není jisté, kde stála, ale je pravděpodobné, že mezi ulicemi 
Ovčírna a  nynější radnicí (dokonce byly při stavbách kolem řeznictví pana 
Strejčka odhaleny relikty kamenného zdiva, ale nebyla prokázána jejich 
souvislost s  touto tvrzí). Dřevěnou tvrz a  její okolí husité důsledně vypálili. 
Zajali správce tvrze Benedu i  s  jeho ženou a  nechali je uvěznit na  hradě 
v  Černé Hoře. Po  vypálení Řečkovic odjeli rabovat Královo Pole. Další tvrz, 
o  které se již píše v  historických pramenech, vznikla už na  místě nynější 
radnice. Celé husitské tažení k Brnu bylo nakonec neúspěšné, a když se husité 
dozvěděli, že koncem ledna má přijet Zikmund zpět, od dobývání upustili.

O celém tažení se dozvěděl olomoucký biskup a velký bojovník Jan Železný. 
Jeho jméno prý vzniklo díky tomu, že chodil neustále v  brnění. Ten vytáhl 
proti černohorským pánům a  za  použití tehdy prý nevídaných dobývacích 
zbraní (asi děl) útočil na hradby Černé Hory. Donutil tak kapitulovat Vaňka 
Černohorského a další husitskou šlechtu, která byla nucena opustit bojiště.

Poslední zajímavost, kterou zmíním, je, že Vaňkův vnuk Protasius se roku 
1457 stal následníkem Jana Železného, tedy olomouckým biskupem. Podle 
něj pojmenoval pivovar Černá Hora svoji světlou výčepní desítku, kterou 
šlo donedávna pořídit v  pivovarské prodejně. Ta se nacházela kousek pod 
bývalou řečkovickou tvrzí naproti řečkovickému nádraží a  byla nedávno 
uzavřena…

Jiří Libus
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Právě dnes 100 let tomu jest... 
ÚNOR 1922
Dne 3. února před 100 lety se staly Řečkovice trochu slavnými a  psalo se 
o  nich v  Lidových novinách. Ovšem trošku to kalí skutečnost, že to bylo 
v  rubrice Soudní síň. Projednával se případ, který se začal odehrávat 18. 
dubna předešlého roku v  tehdy proslulém hostinci Na Veselce (dnes ulice 
Terezy Novákové). Žalující Hamr vypověděl, že ho Josef Kološ pozval na tři 
džbánky piva, ale pak je nechtěl platit. Hamr taky ne, protože byl pozván. 
Nakonec ho dle výpovědi několikrát liskl a dál se rvali, poté co je hostinský 
vyhodil, na  Dolnici. Hamr skončil s  2 cm ranou nožem v  rameni a  žaloval 
Kološe pro těžké ublížení na  těle. Soud to vyhodnotil jako lehké ublížení 
na těle s trestem vězení 48 hodin. A takto jsme si tu žili :).
Dne 5. února zemřel ve  věku 76 let poslední majitel řečkovického panství 
z  rodu Schindlerů Antonín Oskar Schindler. V  letech 1900–1905 býval 
i  řečkovickým starostou. Lidové noviny ho popisují jako podivína, který 
“ač měl značné jmění, vedl vždy podivínský život, jsa neženat, ve  svých 
životních nárocích byl tak skromný, že vystačil s 15 korunami denně a měl 
všeho všudy dva obleky. Byl vášnivým nepřítelem židů a  nad vrchem jeho 
statku v Řečkovicích byl nápis: Psům a židům vstup zakázán.” Jeho podivínství 
potvrzuje i závěť, kde požadoval, že po smrti mu má být probodeno srdce 
křesťanským lékařem a  jeho pohřbu se nesmí účastnit žádný žid.   Lidové 
noviny ho zmiňují také v  souvislosti s  poslancem Baeranem (původem 
z  Brna, jméno si poněmčil z  Berana, aktérem nechvalné “smrduté bomby” 
v  poslanecké sněmovně, za  neustálé výpady proti nové samostatné 
Československé republice byl právě počátkem roku 1922 stíhán), kterému 
údajně Schindler těsně před smrtí odkázal nemalý majetek, s čímž pozůstalá 
sestra nesouhlasila a obrátila se na soud.
Dne 6. února se konala ustavující schůze brněnské pobočky Filozofické 
jednoty. Hlavní náplní byly především přednášky – nejen pro filosofy-
profesionály a  studenty  filosofie, ale také pro veřejnost. Činnost FJ byla 
přerušena během 2. světové války. 
Dne 6. února byl zvolen nový papež Pius Xl. (vlastním jménem Ambrogio 
Damiano Achille Ratti *31. 5. 1857 - +10. 2. 1939). Ke  konci svého úřadu 
kritizoval totalitní režimy v nacistickém Německu a Sovětském svazu, snažil 

se o odvrácení válečného konfliktu, těžce nesl, že Itálie zavedla protižidovské 
zákony. Jeho počínaní bylo bohužel, jak dnes víme, neúspěšné.
Dne 7. února se narodil moravský básník Jan Skácel (+7. 11. 1989 Brno). 
Od doby svého studia na Masarykově univerzitě žil a působil v Brně. Pracoval 
v  Rovnosti, brněnském rozhlase a  kulturní revui Host do  domu. Revue 
Host do  domu po  roce 1969 komunisti zakázali a  Skácela rovněž. Ten pak 
publikoval v samizdatu a exilové literatuře. Od roku 1981 vycházela některá 
jeho díla v brněnském Bloku. V roce 2002 se stal čestným občanem Brna.
V polovině února darovalo ministerstvo školství a národní osvěty městu Brnu 
sousoší Franty Úprky (* 26. 2. 1868 - + 8. 9. 1929, bratr Joži Uprky) Poutníci. 
Sousoší bylo vystaveno na  pařížském Salonu v  roce 1920. Pak ho zakoupil 
stát a věnoval Brnu, skulptura byla osazena na sokl v sadech na Kolišti, kde ji 
nalezneme dodnes.
Dne 22. února vyhlásila vláda Spojeného království nezávislost Egypta. O čtyři 
dny později pak Egypt vyhlásil pod vládou Fuada l. Egyptské království. O rok 
později ústava zavedla parlamentní systém. 
Na zasedání brněnské městské rady 24. února bylo rozhodnuto o vytvoření 
výboru na  oslavy 100. výročí počátku věznění italského básníka Silvia 
Pellica (*25. 6. 1789 – †31. 1. 1854) na Špilberku. Tento italský básník, prozaik 
a novinář byl původně odsouzen za velezradu k trestu smrti oběšením, trest 
mu byl změněn na 15 let těžkého žaláře právě na Špilberku. Po 8 letech byl 
propuštěn. Nabízí se porovnávání trestu smrti a několika let pobytu v Brně…  
Každopádně Brno na svého slavného vězně pamatovalo a už od roku 1918 
zde máme ulici Pellicovu.
Koncem února hrozila Praze ledová povodeň. Po  několik dní byly 
v  pohotovosti všechny záchranné složky, byly uzavírány mosty, neboť 
hrozilo jejich zřícení. V těch letech běžně Vltava v zimě zamrzala, což se řešilo 
vysekáváním otvorů v ledu. Před 100 lety to však nepomohlo, od 20. do 25. 
února se led neustále prosekával, ve dne se sice oteplilo, avšak v noci stále 
mrzlo, led se proto neodplavil, naopak se hromadil a  vytvořil hráz až 15 m 
vysokou. Bylo povoláno vojsko, aby trhavinou umožnilo průtok. Od neděle 26. 
února se začalo zlepšovat počasí, hladina řeky postupně klesala a nebezpečí 
pro Prahu minulo.

Zdrojem mi byly dobové Lidové noviny a internet.
Mgr. Dana Malíková

Takto si představoval 
bitvu husitů malíř  
Adolf Liebscher



■ V květnu proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného Palackého 
náměstí. V  centrální části Řečkovic je nyní obnovený  park, jehož 
součástí je také dětské hřiště, a místo se našlo i na zpevněnou plochu, 
která slouží k parkování aut. 

■ Koncem léta skončila revitalizace parku na  Novém náměstí. Přibyly 
zde lavičky a nově vysazené stromy, byly opraveny cesty a asfaltovou 
plochu nahradil trávník.  

■ Loni byla zahájena výstavba nové třídy v  areálu mateřské školky 
v  Měřičkově ulici. Z  bývalé kotelny vznikne nejen další třída, ale 
v patře i cvičební sál. 

■ V  naší městské části se nachází celkem 27 dětských hřišť. Kromě 
pravidelné údržby všech těchto hřišť prošla třetina z nich výraznější 
obnovou nebo byla doplněna novými herními prvky.

■ Příznivci folku a  country mohli v  létě navštívit v  areálu bývalého 
pivovaru rovnou dvě akce – Brněnskou country fontánu a  Folkové 
léto. Jako každý rok vystoupila na  obou akcích spousta známých 
umělců a  skupin, např. Robert Křesťan, AG Flek, Ivan Mládek nebo 
Folk Team (na snímku).
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Ohlédnutí za loňským rokem  
v naší městské části



■ Loňské Vavřinecké hody byly jubilejní – již třicáté. Moderování 
se po  dvou letech znovu ujal Zdeněk Junák, v  čele hodové chasy 
tentokrát stanuli Aneta Pyšová a  Vojtěch Pospíšil. Během celých 
hodů panovala skvělá atmosféra a všichni se jistě už těší na  letošní 
jednatřicátý ročník. 

■ Vedle ZŠ Horácké náměstí a sídla oddílu zápasníků TAK Hellas vzniklo 
nové víceúčelové hřiště na míčové hry a hřiště na workout. 

■ V  srpnu a  říjnu umožnila epidemická situace po  delší době opět 
přivítat na radnici nově narozené občánky naší městské části. (fotka)

■ Před koncem roku byla dokončena stavba nového chodníku 
na Maříkově ulici, vedoucího k nákupnímu centru Globus. 

■ V listopadu k nám po dvou letech opět zavítali Čerti z Lipůvky. 

Dana Filipi, místostarostka

■ Řečkovický festival minipivovarů byl opět dvoudenní a  návštěvníci 
mohli ochutnat na dvacet druhů našich i zahraničních piv. 

■ Započaly přípravy na  obnovu parku na  Horáckém náměstí. V  rámci 
revitalizace přibudou stromy a květinové záhony, nové lavičky, opraví 
se zpevněné plochy a v plánu je i běžecký okruh. 
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V  letošním školním roce jsme ve  škole nemohli uskutečnit tradiční 
vánoční jarmark, který vždy míval mimo jiné i charitativní přesah. Proto 
jsme jednání žákovského parlamentu 2. stupně od  začátku prosince 
začali přemýšlet o tom, jakým způsobem bychom mohli být jako škola 
před Vánoci užiteční neziskovým organizacím i bez jarmarku.

Přišla myšlenka obrátit se na několik dětských domovů nebo krizových 
center pro děti v  Brně, která parlamenťáci kontaktovali a  vyptali se, 
jestli a jak bychom jim mohli být nápomocni. Naše materiální podpora 
pak směřovala do Dětského krizového centra na Hapalově a Dětského 
domova Jílová.

Na  základě informací z  obou center, co by u  nich děti nejvíce 
potřebovaly, jsme poté mezi 13. až 22. prosincem uspořádali školní 
dobročinnou sbírku, do níž mohli žáci, rodiče i zaměstnanci školy přispět 
libovolnými dary. Jednalo se především o  společenské hry, výtvarné 
potřeby, dekorativní kosmetiku pro dívky, knihy, ale i oblečení.

Dne 22. prosince se dobrovolníci z  řad žáků vydali na  Jílovou 
a na Hapalovu, aby tamním dětem dárky předali.

Velmi si vážíme všech, kteří kouskem své snahy a štědrosti do sbírky 
přispěli nebo akci žákovského parlamentu přinejmenším podpořili.

Veronika Svedková

Žáci ZŠ Horácké náměstí obdaro-
vali děti z dětských domovů
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DDM  Helceletka 
pobočka  Domino
Kořískova 16, Řečkovice

Máte chuť ještě naskočit do některého tvořivého 
kroužku? 
Druhé pololetí u  nás začalo od  1. 2. 2022, v  některých kroužcích ještě 
máme 1-2 volná místa. Možnost přihlášení je na  našem webu, kde 
najdete o kroužcích i více informací.
Pro děti připravujeme na jarní prázdniny příměstský tábor:

Výtvarný příměstský tábor o jarních prázdninách: 
7.  3. - 11.  3. 2022 od 8 do 16 hodin.
Pro školní děti s celodenním tvořivým programem a vycházkami.
Letos se zaměříme na  experimentální výtvarné techniky, tvorbu 
zápisníčků, práci s  látkami i  jednoduchým šitím. Tvoření bude probíhat  
ve 2 skupinkách tak, aby si na své přišli kluci i holky. Tábor se bude konat 
od šesti nahlášených zájemců. Kapacita je max. 16 dětí.
Přihlašování na  kroužky a  tábory je potřeba učinit online: 
www.helceletka.cz/domino
Kontakt na vedoucí pobočky:
Mgr. Jana Podzemná, 725 803 059, domino@helceletka.cz

Poděkování za sbírku pro dětský domov
Ráda bych poděkovala všem žákům Vaší školy, kteří se podíleli 
na nákupu a výběru dárků pro naše děti z dětského domova. Zvláště 
pak organizátorům této akce, parlamentu žáků školy. Je vzácné, 
když se objeví děti, co myslí i na druhé, které nemají to štěstí vyrůstat 
v rodině.

Markéta Strážnická, ředitelka Dětského domova Jílová v Brně

SPECIÁLNÍ SKLA
PRO ŘIDIČE

sleva 40 %

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

VAŠE JEDINÁ OPTIKA V ŘEČKOVICÍCH

Palackého nám. 2, Řečkovice

VYŠETŘENÍ ZRAKU BEZ ČEKÁNÍ
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Čtvrtletník pro brněnské  
seniory 
SENIOR ŽURNÁL

V  polovině ledna 2022 vychází časopis  SENIOR ŽURNÁL, jehož 
vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis je určen seniorům města 
Brna a  jejich rodinným příslušníkům. Vychází každého čtvrt roku a  je 
poskytován zdarma. Najdete jej v  infocentrech jak Magistrátu města 
Brna, tak úřadů městských částí, je distribuován do domovů pro seniory 
a  dalších zařízení sociálních služeb, i  organizacím, které se na  seniory 
zaměřují. Můžete jej najít ve  vozech Dopravního podniku města Brna. 
Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem dubna 2022.

Časopis přináší seniorům i  jejich rodinám informace z  oblasti 
sociálních služeb a sociální péče vůbec, nabízí poučné i zábavné články, 
ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek apod.

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, spolupracuje při 
tvorbě časopisu s  městem a  Odborem sociální péče Magistrátu města 
Brna.

Referát Socio-info Point, Odbor sociální péče Magistrátu města Brna

G. F. Händel  |  TRIUMF ČASU A PRAVDY
10. 2. 2022  |  19:00  |  Besední dům

Czech Ensemble Baroque  |  www.bachanamozarta.cz

Velkolepé barokní oratorium pro sóla, 
sbor a orchestr

Georg Friedrich Händel patří k  nejhranějším a  nejoblíbenějším 
barokním skladatelům, a  tak si 10. února v  Brně určitě nenechte ujít 
jeho oratorium v podání špičkového souboru Czech Ensemble Baroque. 
Koncert je součástí jubilejní 10. sezony cyklu Bacha na Mozarta!, uskuteční 
se v krásném Besedním domě a patří vrcholům brněnské kulturní sezony.
„Triumf času a  pravdy – nápis jako z  prastarého rozcestníku dějin – je 
zároveň geniálním titulem posledního díla umírajícího krále barokní 
hudby G. F. Händela. Čas a pravda versus povrchní krása, klam a požitek. 
Téma i dnes více než aktuální – duchovní, a přitom světské. Pojďte s námi 
nastavit zrcadlo povrchnosti a pomoci zvítězit pravdě ve věčném souboji 
s lacinou krásou,“ zve na tento jedinečný koncert dirigent souboru Czech 
Ensemble Baroque Roman Válek.

Lenka Němcová

DĚJE SE V BRNĚ
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. 11:
Jedna z metod vloupání do bytů a domů je i vysazení  

dveří z pantů.
Víte, jak můžete dveře svých bytů a domů zabezpečit  

před vysazením?

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.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Úroveň elektronických poplachových systémů je vyjádřena stupni, 
které vycházejí z  nejobvyklejších způsobů hlášení poplachu. 
Pozornost je potřeba věnovat zejména hlásicímu zařízení (siréně) 
a  intervalu hlášení události z  ústředny poplachovým přenosovým 
systémem  v jednotlivých stupních zabezpečení.
Pro zabezpečení bytů a domů se doporučují minimálně:
•	 Hlavní	 přenosový	 systém	 –	 stupeň	 zabezpečení	 3	 -	 interval	

kontrolních hlášení 3 minuty.
•	 Doplňkový	přenosový	systém	–	stupeň	zabezpečení	3	-	interval	

kontrolních hlášení 30 minut.
•	 Hlavní	 přenosový	 systém	 –	 stupeň	 zabezpečení	 4	 -	 interval	

kontrolních hlášení 90 sekund.
•	 Doplňkový	přenosový	systém	–	stupeň	zabezpečení	4	-	interval	

kontrolních hlášení 3 minuty.
•	 Hlavní	 přenosový	 systém	 –	 stupeň	 zabezpečení	 4	 -	 interval	

kontrolních hlášení 20 sekund.

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

Bach s Mozartem  
v Besedním domě,  
foto Tino Kratochvil



Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na ÚNOR:
Městský areál – Vodova
Basketbal – Renomia ŽBL (nová hala)
19. 2. KP Brno : Žabiny Brno 16:00 hod.

FINAL FOUR – Českého poháru
26. 2. semifinále 15:00 a 18:00 hod.
27. 2. o medaile 14:00 a 17:00 hod.
(za účasti pořádajícího KP Brno)
aktuálně na: www.kpbrnobasket.cz

Basketbal – Kooperativa NBL (nová hala)
5. 2. Basket Brno : Opava 18:00 hod.
aktuálně na: www.basketbrno.cz

Volejbal – extraliga žen (nová hala)
19. 2. VKKP Brno : Prostějov 18:30 hod.
aktuálně na: www.vkkpbrno.cz

Házená – extraliga mužů (stará hala)
5. 2. KP Brno : Maloměřice Brno 17:00 hod.
19. 2. KP Brno : Plzeň 17:00 hod.
aktuálně na: www.handballbrno.cz

Futsal – 1. liga mužů (nová hala)
11. 2. HELAS Brno : Chrudim 19:30 hod.
25. 2. HELAS Brno : Liberec 19:30 hod.
aktuálně na: www.helasbrno.cz

Florbal – extraliga žen (nová hala)
20. 2.  K1 Židenice : Jičín 15:00 hod.
aktuálně na: www.florbalzidenice.cz

Termínovou listinu na měsíc BŘEZEN zasílejte nejpozději do 15. 2. 2022 
na adresu foltyn.r@volny.cz.

Richard Foltýn – předseda komise sportu RMČ,  
člen Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Dlouhodobě a  hojně diskutovaným tématem v  Řečkovicích 
a  na  Mokré Hoře je problematika výstavby obecně. V  této souvislosti 
hovoříme o  dvou základních věcech.  První jsou projekty výstavby, 
které probíhají již nyní, a druhou výstavba na místě rozvojových lokalit 
po konečném schválení nového územního plánu.

Když se podíváme na  první věc, tak v  loňském roce se hovořilo 
např. o  projektech přestavby části Vysočiny na  polyfunkční dům, 
výstavbě bytového domu Green Flower House na  Brigádnické či 
o  projektu přestavby kotelny na  bytový dům na  Renčově u  garáží 
směrem k PČR. Všechny tři projekty vyvolaly nebývalý zájem veřejnosti. 
V prvním případě se stavba zatím realizovat nebude – hlavně z důvodu 
nedořešeného příjezdu k  výtahu ke  střešnímu parkování. Tento vjezd 
měl být totiž v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce od Vysočiny 
k  ZŠ Uprkova. Druhý projekt zatím taktéž nebude v  daném rozsahu 
realizován, zejména kvůli nesouladu s platným územním plánem. Toto 
je jistě potěšující pro obyvatele Brigádnické, kde projet autem je již nyní 
nepříjemným zážitkem. K  poslednímu výše jmenovanému projektu 
je zatím nedostatek informačních zdrojů, ale podle všech indicií zde 
má vyrůst sedmipodlažní bytový dům. Nicméně zde opět narážíme 
na zcela pochopitelné obavy místních obyvatel z nadměrného zahuštění 
prostoru a také zhoršení dopravní situace, která je již dnes na Renčově 
velmi znepokojující. 

Jistě všechny stavby musí být v souladu s platným územním plánem, 
musí být přiměřené a vyhovovat všem regulativům, dopravně dostupné 
a  neměly by neúměrně zatěžovat své okolí. Ale v  těchto případech 
je důležité všechny tyto stavby plánovat v  součinnosti developera 
(investora) s radnicí a občany a vzájemně se v co největší míře informovat. 

Bez této komunikace bohužel často nepřichází kýžený kompromis, 
který by měl tyto realizace doprovázet, a často tak dochází k přerušení 
územního řízení, což všechny tyto realizace neúměrně prodlužuje. 

Co se týče výstavby v rozvojových lokalitách, tak zde si musíme počkat 
na finální schválení nového územního plánu, které je zatím plánováno 
na  červen či podzim letošního roku. Nicméně až bude rozhodnuto 
a budou realizovány případné územní studie, potenciální architektonické 
soutěže či jiné podklady, na  jejichž základech se poté výstavba a další 
rozvoj budou provádět, budeme se snažit, aby do tohoto procesu měla 
veřejnost co největší přístup. Abychom se mohli společně pobavit 
o celkové dimenzovanosti, počtu bytů a domů, obyvatel a komerčních 
prostor, a  především také celkové urbanistické koncepci a  dopravního 
napojení či MHD. 

Chceme rozvoj Řečkovic a  Mokré Hory, osobně se velmi těším, 
až bude např. prostor kasáren zkultivován a  budou zde nové bytové 
domy, městská třída či park na  místě ruin obehnaných ostnatým 
drátem. Nelze ovšem upřednostňovat výstavbu za  každou cenu s  tím, 
že budeme preferovat pouze potřebu nového bydlení, ale je třeba mít 
soulad se všemi potřebami obyvatel města, tedy zejména s  dopravou, 
ale i  rekreací a  dalšími. Proto je naším cílem více proaktivně zapojit 
veřejnost do  procesů rozvoje obce, aby se sami občané mohli podílet 
na rozhodování, jaké domy se zde budou stavět a jak bude jejich obec 
vypadat. 

Pokud máte další dotazy či připomínky k  tomuto tématu, prosím 
napište mně na staud@zdravereckovice.cz. 

Ondřej Štaud, zastupitel městské části

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT
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Další výstavba v Řečkovicích



Sportovec Řečkovic 
a Mokré Hory  

– výzva k nominaci za rok 2021
Do  28. února 2022 můžete nominovat 3 sportovce a  jednoho 

trenéra, funkcionáře či družstvo v rámci tradiční ankety naší městské 
části Sportovec roku 2021. Svoje nominace posílejte na  e-mailovou 
adresu: simonek@reckovice.brno.cz nebo foltyn.r@volny.cz.

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

Slavnostní vyhlášení oblíbené ankety se tradičně uskuteční ve druhé 
polovině měsíce března (pokud to aktuální vládní nařízení budou 
umožňovat).

Richard Foltýn, člen ZMČ a předseda komise sportu RMČ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT
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Dětský futsal uspořádal turnaj o pohár starosty, vzniká nová  
řečkovická tradice

Vůbec poprvé se v  naší městské části uspořádal velký mládežnický 
futsalový turnaj O  pohár starosty Brna-Řečkovic a  Mokré Hory. Spolek 
Dětský futsal, který pod záštitou FAČR pořádá futsalové mládežnické 
soutěže, se na této nové tradici domluvil se starostou Markem Viskotem. 
Turnaj každoročně uzavře kalendářní rok a  připomene silné pouto 
mezi naší radnicí a místím mládežnickým futsalem, který se především 
zásluhou trenérů z  místního klubu Orel Řečkovice pod vedením Petra 
Bořeckého stává celorepublikovou baštou. 

„Pro každého starostu je samozřejmě příjemné, když ve své čtvrti může 
podporovat dobře organizované a fungující spolky pracující s dětmi. Místní 
mladí futsalisté i trenéři dělají vynikající jméno naší čtvrti nejen po Brně, ale 
už i po celé České republice. Je mi proto potěšením je jakkoliv podpořit a moc 
jim fandím v  jejich další práci,“ uvedl Marek Viskot, který je sám aktivním 
futsalistou.

Vítězem prvního předvánočního turnaje, určeného starším žákům, 
se stali fotbalisté SK Řečkovice, ze stříbrných medailí se radovali hráči ze 
Židenic a  na  třetím místě skončili v  sedmičlenné konkurenci futsalisté 
Orla Řečkovice.

„Při organizaci každého turnaje si přejeme především atraktivní zápasy 
v duchu fair play. A když ke spokojeným dětem, trenérům a rodičům přidáme 
i  spokojeného starostu, jen stěží jsme mohli dosáhnout více,“ dodává 
s úsměvem Petr Lesenský, ředitel spolku Dětský futsal. 

Za Dětský futsal, Miroslav Jůzl

Pro zájemce o přihlášení do futsalu
Orel Řečkovice eviduje mládežnické kategorie od 5 do 18 let. V případě 

zájmu o  přihlášení svého dítěte se prosím ozvěte Petru Bořeckému 
na  telefon 774  466  221. Klasické nábory se z  důvodu vysokého zájmu 
nepořádají.

Pro kluby o zapojení do turnajů
Pro potřeby organizace mládežnických soutěží ve futsalu byl založen 

spolek Dětský futsal, z. s., který pořádá turnaje už více než 5 let. Přihlásit 
se do  futsalových soutěží může jakýkoliv klub bez ohledu na  období. 
Více o turnajích na webu www.detskyfutsal.cz.
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Masopust na Orláku
Řezník poctivě vykrmuje prasátko v chlívku, a to je znamení, že se blíží 

další ročník řečkovického masopustu. Poslední víkend před Popeleční 
středou, když se přiblíží postní doba, bude na  Orláku vonět tradiční 
zabíjačková hostina, vyškvaříme sádlo a v kotli bude bublat prdelačka. 
Těšit se také můžete na tlačenku, jitrnice, ovar a další zabíjačkové dobroty.

Celá veselice začne masopustním průvodem, ke  kterému se i  letos 
připojí zástupci místního skautského střediska Duha a Sokola. 

„Vzhledem k  současné situaci, kdy se spousta vnitřních akcí musí rušit, 
jsme moc rádi, že můžeme spolupracovat s  místním  Orlem na  pořádání  
masopustního průvodu,“ říká Eva Janovská za Sokol Řečkovice.

Za celý organizační tým vás všechny na tuto tradiční akci srdečně zvu.
Petr Bořecký, radní MČ

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

dne 25. - 26. 2. 2022
20. ročník mezinárodního dálkového pochodu IVV

ČERNOHORSKÉ ŠLÁPOTY

14:00 Průvod masek s cimbálovou muzikou
Jánoch povede z Orelského areálu
v Řečkovicích ulicemi: Medlánecká,
Uprkova, Palackého náměstí,
Kunštátská, Nové náměstí a Sibiřská.

16:00 Masopustní veselí na Orláku,
zabijačkové speciality, pivo a víno.

K tanci a poslechu zahrají Kluci od koní.

POZVÁNKY

Start a cíl: Palackého nám. 9a, Brno-Řečkovice (bývalý pivovar)
 25. 2. – trasa 106 km start 20.00
 26. 2. – trasy 4, 8, 14, 24, 34, 45, 54 km, start 7.00 – 11.00 hod., krátké trasy do 14.00 hod.
Ukončení pochodu: 26. 2. 2022 ve 20.00 hodin
Každý účastník obdrží na startu mapku tras a v cíli účastnický list. Občerstvení zajištěno.
Startovné: děti do 6 let zdarma, děti do 15 let 20 Kč, ostatní 40 Kč.
K dispozici razítko pochodu IVV a razítko 200, odznak pochodu, buton pochodu, turistická vizitka.
Informace: 606 276 185, pokorny.mvdr@centrum.cz, www.kct-msr.cz.
Prosíme o dodržování platných protiinfekčních opatření.

Za podporu děkujeme MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a firmě Autoelegance


