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ážení sousedé,
dostává se Vám do ruky první vydání informační
tiskoviny našeho sdružení Občané pro Medlánky.
Možná Vás hned napadlo několik otázek. Dovolte
mi proto na některé z nich odpovědět.
Proč vydáváme vlastní tiskovinu? Jak zřejmě víte,
kandidáti našeho sdružení získali v nedávných
komunálních volbách největší část Vašich hlasů.
Proti vítězi voleb se však semkly všechny „tradiční
politické strany“ a v zájmu zachování kontroly nad
naší městskou částí vytvořily ODS, ČSSD a KDU-
ČSL koalici s většinou jediného hlasu. Jejich boj
prot i „nové št ice v rybníce“ a hlasům
nespokojených občanů vyvrcholil cenzurou
Medláneckého zpravodaje, kde odmítají otiskovat
příspěvky, které jejich zástupci kontrolovaná
redakční rada vyhodnotí jako závadné. A tak se
stalo, že v předposledním loňském vydání
Medláneckého zpravodaje číslo 5/2010 byli
zástupci našeho sdružení v několika článcích
nevybíravě a lživě napaden . Jednalo se zejména
o příspěvky volebního lídra a současného
místostarosty za ČSSD a předsedy místní
organizace ODS. A aby svému boji dodali
dostatečnou legitimitu, přidali i hlas lidu v podobě
rozhořčeného příspěvku smyšleného občana
Medlánek Františka Studeníka. Příznačné bylo,
že naše sdružení odmítlo pokračovat v
předvolební konfrontační rétorice a do uvedeného
vydání zpravodaje jsme zaslali jen věcné
příspěvky informující o naší činnosti (sázení
stromků na dětském hřišti spojené s programem
pro děti, rodinné pečení brambor za rybníkem). Na
takové bezprecedentní zneužití z obecní poklady
financovaného tisku jsme obratem zareagovali
nejen my, ale i někteří nespokojení občané.
Jelikož zástupci našeho sdružení se domáhali
zveřejnění svých přímých reakcí na uvedené
útoky právní cestou, nezbylo radnici než je
zveřejnit. Příspěvky skutečných – nikoli někým
účelově smyšlených – občanů Medlánek (paní
Němečkové a pan Pumprlové) však už
zveřejněny nebyly. Hledali jsem proto cestu jak
Vám zprostředkovat i tyto cenzurou odmítnuté
názory, což nás nakonec dovedlo až k vytvoření
tiskoviny, kterou bychom Vás rádi informovali o
naší činnosti, názorech a plánech, ale i o dalších
důležitých otázkách života v naší městské části. V
tomto ohledu považujeme za kl íčovou
problematiku konceptu nového územního plánu
města Brna, se kterou Vás již nějaký čas
seznamujeme prostřednictvím naší nástěnky
naproti radnici a našich webových stránek
www.obcanepromedlanky.cz.
A proč právě Medlaňák? Jde o zlidovělý název
kopce tyčícího se nad Medlánkami, jenž skýtá ze
svého vrcholku takový nevšední pohled na naši
městskou část, jaký bychom rádi nabídli i při čtení
našeho – a snad časem i Vašeho – Medlaňáku.

Úvodník

S přáním všeho dobrého Vaši sousedé, kamarádi,
známí a kolegové – Občané pro Medl nky
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Sdružení Občané pro Medlánky vás zv na besedu o budoucím rozvoji a podobě
Medlánek a okolí dle konceptů nového územního plánu. Hosty besedy budou Martin
Ander, Nesehnutí, Ekologický právní servis a zástupci dotčených okolních
městských částí (Komín, Ivanovice, Řečkovice – Duhová Pole).

Program besedy je následující:

1. Představení tří variant konceptu územního plánu města Brna
2. Seznámení s možnostmi rozporování navrhovaných změn po právní věcné

stránce
3. Představení připomínek a námitek OPM
4.

5.

Nebuďte lhostejní ke svému okolí, přijďte pomoci změnit budoucnost Medlánek
k lepšímu.
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Beseda se uskuteční ve středu 9. 2. 2011
od 19:00 do 21:00

ve velkém sále KC Sýpka v Medlánkách.

Petice zmocn nce ob an Medlánek pot ebná k boji s negativními
zm nami ÚP
Diskuze s ob any a hosty
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Další informace o územním plánu najdete na straně 2

Beseda nad variantami konceptu nového
územního plánu a jeho připomínkováním

Uvnitř najdete:

www.obcanepromedlanky.cz
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Územní plán
Farmářské trhy
Miniškolka Maceška
Přírodní zahrada u rybníka
Přehled povolebních událostí

Nejpalčivější otázkou současnosti je schvalování konceptu územního plánu města
Brna, který není v žádné z navrhovaných variant pro Medlánky příznivý. Na
rozporování tohoto konceptu intenzivně pracujeme, přičemž aktuálně jsme dokončili
připomínky k představeným variantám a chystáme besedu s občany nad těmito
připomínkami dne 9. 2. 2011 (viz pozvánka na jiném místě). Získáme-li nejméně dvě
stovky Vašich podpisů pod tyto připomínky a zmocnění, bude OPM moci do procesu
schvalování konceptu ÚP vstoupit jako zástupce veřejnosti podle stavebního
zákona a naše postavení vůči Magistrátu města Brna tím významně posílí. Petici
můžete podepsat přímo na besedě nebo bude ke stažení na našem webu. Jednáme
i o umístění do některého z veřejně přístupných míst, o čemž bychom Vás
informovali. V rámci pracovní skupiny vytvořené zastupitelstvem naší městské části
budeme usilovat o obdobně odmítavé oficiální stanovisko naší městské části. Je
žádoucí, aby vedle uvedených iniciativ došlo k připomínkování navrženého
konceptu ÚP rovněž z úrovně jednotlivých obyvatel. Jaké možnosti v tomto směru
každý z nás má, se dozvíte právě na připravované besedě a částečně znovu i na
našich stránkách. V této souvislosti jsme kontaktovali rovněž kolegy z okolních
městských částí (Řečkovice – Duhová Pole, Ivanovice, Komín, Bystrc, Královo
Pole), s nimiž při připomínkování konceptu ÚP spolupracujeme.

Za OPM Ing. Libor Fuka a JUDr. Michal Marek
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Podepište připomínky k územnímu plánu!

Ač nerada, z pozice předsedkyně MO Moravanů se cítím povinna
reagovat na článek pana Tomáše Slaniny v posledním Zpravodaji, a to
vzhledem k jeho "pracovnímu nasazení" pro dobro našich Medlánek.
Pan Slanina na konci svého článku píše, že věří, že osobní útoky již
budou uzavřenou minulostí - k tomuto hledisku se přikláním i já. Proto
bych byla ráda, aby následující text nebyl brán jako nějaký útok či
zesměšnění jeho osoby, ale mojí snahou je uvést některá fakta na
pravou míru.
Pan Tomáš Slanina přišel k Moravanům na přímluvu p. Matouška z
Unie svobody, ke kterému byl přihlášen k trvalému pobytu. Ukončil
členství v US a ihned vstoupil do strany Moravané, kde poté na
kandidátce v roce 2006 požadoval 1. místo. Na 1. místě byl ale tehdy
pan Fučík, který byl dlouhodobým členem zastupitelstva MO Brno
Medlánky, Tomáš Slanina byl tedy na místě 2. Po volbách byl poprvé a
také naposledy na schůzi Moravanů, aby zjistil, že z 2. místa propadl až
na místo 6.
Pokud jsem pana Slaninu pozvánkou nebo telefonem zvala na schůzi
Moravanů, nikdy neměl čas. Nezůčastnil se ani žádné akce Moravanů,
které jsme mnohokrát organizovali na hřišti FC Medlánky nebo na
Sýpce (z tohoto hlediska mě překvapuje, že něco podobného kritizuje u
nejmenovaného zastupitele OPM. Možná by si měl každý zamést před
svým prahem ...). Ozval se až po rezignaci pana Fučíka a chtěl se
dostat do Zastupitelstva. Musela jsem nejdříve oslovit všechny na
kandidátce před ním, a protože ing. Hřebačka souhlasil se vstupem do
Zastupitelstva, pan Slanina se tam nedostal.
O práci v nějaké komisi nemůže být řeč, snad až v roce 2009 (první
zmínka ve Zpravodaji byla o dětském dni na hřišti - pořadatel kromě FC
Medlánky i Tomáš Slanina - a to už za ČSSD). Neměl tolik slušnosti,
aby ukončil členství u Moravanů ústně ani písemně v MO Medlánky, ani
na sekretariátu Moravanů v Brně. Nikdy nechodil na schůze
Zastupitelstva, ani se nezajímal o chod radnice. Od r. 2006 měl
pracovat v kontrolní komisi za Moravany, ale protože tam nedocházel,
musela tato komise dokonce snížit počet členů ze 7 na 5, aby měla lichý
počet a byla usnášeníschopná.
Jak jsem již uvedla výše, nemám zapotřebí pana Slaninu pranýřovat, či
ho uvádět jako nejhoršího (tím, že vyjádřil obavy ohledně dalších reakcí
na svůj článek jen potřebuje zmírnit váhu očekávaných negativních
odpovědí). Z toho, jak jsem měla možnost poznávat jeho jednání, je to
člověk, který vůbec nedbá na to, že ve volbách dostali OPM nejvíce
hlasů za podpory široké veřejnosti v celých Medlánkách a z jeho
minulého jednání je patrné, že do zastupitelstva se chce dostat za
každou cenu. Nehledě na to, že si zřejmě neuvědomuje, že občany
volící ČSSD (díky nimž se do zastupitelstva dostal) rozhodně nepotěšil
svým spojením s ODS, jak jsem již měla několikrát možnost tuto
skutečnost v hovoru s lidmi zaznamenat. Zvolit takového člověka do
funkce místostarosty je velká odvaha či dokonce hazard.

Jana Němečková Předsedkyně MO Moravanů,

Vážení zastupitelé, Vážení občané,

Jsem mnoha z těch, kterým by mohlo být jedno, kdo nám v
Medlánkách vládne, kdo o všem rozhoduje. Spíš ze zvědavosti jsem
se byla podívat na první ustavující schůzi zastupitelstva a po
skončení mi bylo všelijak, jenom ne vesele. A co teprve po přečtení
některých článků ze Zpravodaje č.5. O nějakém panu Slaninovi jsem
až do této doby neměla ani potuchy / a to v Medlánkách již bydlím
pomalu čtyřicet let. Opravdu nevím co udělal pro Medlánky, jak se
vychloubá ve Zpravodaji. A nejvíc jsem žasla po přečtení článku
nějakého pana Františka Studeníka.Nevím, co bylo za urážlivého v
projevu pana Teplana. Jeho příspěvek jsem si přečetla, protože v
sále nebylo diskutujícím moc rozumět. Myslím pane Studeníku, že
jste taky špatně slyšel a nepochopil dobře o co jde. A ještě něco mne
zaujalo v článku p.Slaniny. Jednak poznámka o nejmenovaném
kolegovi ze zastupitelstva, který řekl, že je pracovně vytížen a nemá
čas pracovat pro Medlánky. Víte velmi dobře, že to tak nebylo. Tímto
nejmenovaným byl pan doktor Marek a odpovídal na dotaz p.
Krčmáře bývalého zastupitele, který se od počátku snažil p.Marka co
nejvíce zesměšnit a přivézt do rozpaků. Nechápu, co ho k tomu
vedlo, když už karty byly stejně rozdány. Dalším postřehem p.Slaniny
bylo,že se OPM živě zajímalo u paní tajemnice o odměny za funkce.
Nevím, jak to přesně bylo, ale kdo by se v dnešní době nezajímal o
peníze? Vy jste pane Slanina snad výjimka? Ale chtěla bych nyní
psát o něčem jiném. Naprosto nic nemám proti paní starostce
Valentové, právě naopak. Ale co nechápu a myslím, že i mnoho
našich spoluobčanů je kupčení ODS s ČSSD. Vždyť ČSSD byla vždy
v opozici a proti ODS. Najednou jsou jako jedna ruka. Čeho se ODS v
Medlánkách bála? Že občané chtějí změnu na Radnici? Vždyť z
výsledků voleb to bylo zřejmé.Aco vůbec nechápu, že vítězná strana
nemá ve funkci ani starostu ani místostarostu. To nám tedy
vysvětlete, proč se chodí k volbám, vyhazují se za to těžké peníze a
vůbec se nerespektuje přání voličů. A tak je to bohužel v celé naší
republice. Tak uvidíme, jak si zastupitelé v Medlánkách povedou.
Abychom za nějaký čas neříkali "Pane Bože, už ať jdou od válu", že
pane Studeníku! Ráda bych se s vámi seznámila, jestli máte vůbec
něco společného s Medlánkama. A nakonec bych chtěla všem
popřát krásné svátky vánoční, hodně zdraví, lásky a míru v duši.

Pumprlová Ludmila důchodkyně občanka Medlánek, ,

Chcete-li podpořit činnost našeho občanského sdružení
, můžete nám poslat finanční dar v jakékoliv výši a pomoci

nám tak financovat veškeré naše aktivity. Pro tento účel jsme zřídili
transparentní účet číslo 2100095798/2010, u kterého lze na
internetu sledovat veškeré příjmy i výdaje. Všichni naši členové,
kteří se stali zastupiteli, se zavázali odvádět 10% z celkových
obdržených odměn spojených s výkonem funkce právě na tento
účet. Tyto prostředky budeme používat pro věškeré naše projekty, ať
už se jedná o budování přírodní zahrady, tisk našeho Medlaňáku
nebo další. Naše aktivity neděláme pro peníze, ale bez nich to
bohužel také nejde. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit,
případně jak si svůj dar odečíst z daní, se můžete dočíst na
www.obcanepromedlanky.cz. Děkujeme za Vaši podporu.

Občané pro
Medlánky

www.martinteplan.cz
www.medlanci.cz www.bezkorupce.info www.matata.cz
www.projektk12.estranky.cz www.gymmedlanky.webnode.cz

vcelickyhudcova.webnode.cz

Informace o územním plánu byly vytištěny s
podporou NESEHNUTÍ v rámci aktivit
podpořených Nadací Open Society Fund
Praha v rámci programu Posilování role práva.

MEDLAŇÁKúnor 2011 www.obcanepromedlanky.cz

Dopisy nezveřejněné
v Medláneckém zpravodaji

OPM doporučuje:

Nezveřejněný dopis pí. Pumprlové

Všechno něco stojí

Nezveřejněný dopis pí. Němečkové

Jak jsme slibovali, tak činíme. U medláneckého rybníka vyroste
během jara přírodní zahrada. Tedy nevyroste sama od sebe, ale
budeme ji postupně budovat my s Vaší pomocí, jak doufáme.
Pomalu ale jistě se nám daří získávat finance. Získali jsme grant na
altán od společnosti Siemens, máme zažádáno o grant na stromy a
keře a vyhlížíme granty nové. Celkově naše vize pomalu vchází v
život. Práce na zahradě ovšem bude hodně a peněz bude také potřeba
více než momentálně máme, proto pokud se chcete podílet na
zbudování místa pro odpočinek a vzdělávání u rybníka, které bude
sloužit dětem, seniorům a všem medlaňákům, ozvěte se nám. Každá
ruka bude potřeba k zdárnému provedení díla a každá koruna

Přírodní zahrada
U medláneckého rybníka”„

jakbysmet.
Více informací o aktuálním dění kolem zahrady najdete na našich
stránkách.
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Jak jsem již informoval v minulém článku, koncept nového územního
plánu navrhuje do Medlánek a okolí další mohutnou výstavbu a silniční
průtahy. Jedná se především o velkou zástavbu kolem kasáren
směrem do Ivanovic a navíc ještě silniční napojení od ulice Nadační,
kolem letiště až do Komína.
Konkrétně varianta I navrhuje výstavbu dalších 1823 bytů v lokalitě
Medlánky-Řečkovice-Ivanovice, varianta II 1863 bytů bez řešení
kasáren, tzn. reálně lze očekávat cca 2400 nových bytů. Varianta III se
snaží bytové plochy zmenšit a přináší “jen” 987 nových bytů. Ze všech
těchto nových sídlišť kolem kasáren je svedena doprava přímo na
ulice V Újezdech a Hudcovu. Navíc se napojuje na spojnici kolem
letiště až do Komína. Pokud nyní tedy jezdí po ulici Hudcova 6500
vozidel/24hod (měřeno CDV v září 2010) a po ulici V Újezdech cca
4000 vozidel/24hod, můžeme očekávat nárůst těchto průjezdů cca
dvoj až trojnásobně. Tzn. 13 000 – 19 500 vozidel/24hod na ul.
Hudcova a 8 000 – 12 000 vozidel/24hod na ul. V Újezdech. Na obou
ulicích je omezená možnost výsadby zeleně, čímž se samozřejmě
zvýší hlučnost a prašnost. Další problém jsou rozptylové podmínky v
Medláneckém údolí, kde se drží smog.
Podrobné údaje naleznete na stránkách www.brno.cz v sekci Územní
plán. Najdete zde i další údaje, např. o navrhovaném vedení MHD a
také textovou část k variantám nového ÚP. Nejdůležitější kapitoly jsou
č. 11-13 „Rozvojové lokality“, kde najdete popis k jednotlivým
navrženým rozvojovým plochám pro všechny varianty, včetně
podmiňujících faktorů a omezení. Další velmi důležitá kapitola je
kapitola č. 16 „Ekonomická část“, postup změn v území. Zde se
například dozvíte, že pro rozvoj lokality Medlánky-Řečkovice-
Ivanovice je nutná podmiňující a strategická investice ve výši cca 2,8
miliardy korun. Jedná se o výstavbu nové kanalizace nejen v
Medlánkách, ale i v Řečkovicích, Králově Poli a dalších částech. Dále
je nutná investice do komunikací a např. také do prodloužení tramvaje
č.1.

Je velmi důležité, aby se co nejvíce občanů z Medlánek a okolních
městských částí ohradilo proti těmto návrhům magistrátu a
společnosti Arch.Design, s.r.o.. Termín veřejného projednavání
konceptů nového ÚP je stanoven na 22.2. 2011 a 23.2. 2011. V úterý
22.2. 2011 začíná veřejné projednávání v 10:00 na Kounicově 67,
místnost č. 467, 22.2 v 17:00 a ve středu 23.2. 2011 v 17:00 v Bílém
domě. Důležitý termín je 9.3. 2011 (dle zákona 15 dní od veřejného
projednávání), do kterého je zákonná lhůta na podávání námitek a
připomínek. Námitky a připomínky můžete samozřejmě posílat již
nyní.
Jako vlastníci nemovitostí v předmětné lokalitě můžete podat tzv.
námitku, na kterou musí být dle zákona odpovězeno. Proto je velmi
důležité, aby každá vaše připomínka obsahovala kromě
identifikačních údajů (jméno, příjmení, bydliště, RČ/datum
narození), také údaje o vlastněné nemovitosti (vlastník bytové
jednotky xyz v k.ú Medlánky, vlastník/spoluvlastník pozemku xyz v
k.ú Medlánky). Námitku je také vhodné doplnit kopií výpisu z katastru
nemovitostí.
Pokud nejste vlastníci, můžete podat tzv. připomínku. K
připomínkám magistrát také musí přihlížet.
Námitky a připomínky podávejte na podatelně magistrátu na
Malinovském náměstí nebo zasílejte doporučeným dopisem na
adresu Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje,
Kounicova 67, 601 67 Brno.
Naše zpracované př ipomínky najdete na stránkách
www.obcanepromedlanky.cz. Lze je stáhnout, vyplnit údaje a poslat.
Máte-li v rukávu další argumenty proti plánovaným změnám území,
neváhejte je připojit ke všem zmiňovaným. Informujte prosím své
sousedy v Medlánkách i známé v okolních městských částech, ať
také pošlou námitky a připomínky na magistrát. Je to velmi důležité.
Rozhoduje se zde, jak bude vypadat vaše okolí v následujících 30ti i
více letech.

Ing. Libor Fuka

Pro Medlánky vídíme 3 zásadní problémy, které přináší varianty
nového územního plánu:
1. Výstavba dalších tisíců bytů ve směru na Ivanovice a s tím

spojená kapacitní silnice do Ivanovic, přímo k právě stavěnému
Bauhausu a Globusu. Varianta I 1823 nových bytů, varianta II
2400 nových bytů, varianta III 987 nových bytů.

2. Zástavba zahrádek pod vrcholem Bosně a silniční propojení
z ul. Nadační na ul. Turistickou (u Křížku), která je vedena těsně
kolem nového dětského hřiště a přes biokoridor kolem
Medláneckého potoka.

3. Silniční průtahy kolem Medláneckého letiště směr Komín a směr
Královo Pole na ulici Purkyňova přes Medlánecké kopce.

Nový územní plán
Na každé připomínce záleží!!!

Vás srde n zvou na první
z pravidelných farmá ských trh

v 16. 4. 2011
od 10 00 do 16 00

č ě
ř ů

sobotu
: :

OBČANÉ PRO MEDLÁNKY
ve spolupráci s ÚŘADEM
MČ BRNO-MEDLÁNKY

Přijďte si nakoupit maso, zeleninu,
vejce, sýry, med a jiné dobroty přímo
od pěstitelů a farmářů. Trhy se
budou konat každou druhou sobotu
v měsíci.

Jako argumenty proti těmto návrhům a limity využití území vidíme
následující:
1. návrhy firmy Arch.Design, s.r.o. nejsou zcela v souladu

se zadáním, kde byl požadován rozvoj směrem na jih Brna
2. překročení kapacit komunikací V Újezdech a Hudcova ve všech

variantách
3. překročení hygienických limitů hluku z dopravy na ulicích

V Újezdech a Hudcova
4. překročení imisních limitů - špatné rozptylové podmínky

v Medláneckém údolí
5. nenávratný zábor zemědělského půdního fondu II. stupně

ochrany – nadprůměrná produkční schopnost, vysoce chráněné
(viz kapitola 19 textové části)

6. nedostačující kapacita kanalizace
7. vysoké podmiňující investice (viz kapitola 16 textové části)

cca 2 miliardy na rekonstrukci kanalizačních stok
(rekonstrukce kmenové stoky C, dobudování kmenové
stoky C1, dobudování kmenové stoky E1)
770 miliónů – prodloužení tramvaje za kasárna,
nová komunikace Medlánky-Ivanovice, nová ZŠ a další

8. prosazení ploch pro sport a rekreaci přímo vedle sídliště
Nové Medlánky

9. nenávratné zrušení zahrádkářských kolonií
10. nenávratné poškození rekreační oblasti na severu Brna a okolí

Přírodního parku Baba
11. silnice je navržena přes ÚSES biokoridor podél Medláneckého

potoka

12. silnice je vedena v těsné blízkosti nově vybudovaného
dětského hřiště

13. nevybudovaná protipovodňová opatření kolem Medláneckého
rybníka

14. silničními průtahy by došlo k nenávratnému poškození rekreační
oblasti kolem Medláneckého letiště

15. silnice jsou navrženy v těsné blízkosti chráněných území
Netopýrky, Přírodní park Baba, VKP Sysli a Přírodní památky
Medlánecké kopce

16. návrh silničních průtahů není zcela v souladu se zadáním
nového ÚP, kde bylo požadováno zachování rekreační oblasti
kolem Medláneckého letiště

Místo konání je
.

nám stí ko p ed
kulturním centrem Sýpka

ě řč

Trhy se konají za každého počasí.

Mám dobrou zprávu pro všechny, kteří fandili našemu projektu
Maceška. Od 17. 1. 2011 ji máme i v Medlánkách.
Jak jsem Vás již dříve informovala, jedná se o dopolední mikroškolku
pod záštitou Lužánek – centra volného času pro děti od 2 do 4 let.
Zastupitelstvu MČ se podařilo vyčlenit z rozpočtu částku na nájem
prostoru bývalého květinářství . Za aktivní účasti klubu maminek s
dětmi Medlánci jsme našli i další využití těchto prostor na kroužky
pro děti nejen školkového věku.
Na zápis do Macešky se dostavilo celkem 45 dětí, ale bohužel ne na
všechny se dostalo, a tak Maceška přivítá ve svých prostorech pouze
30 z nich po 4 dny v týdnu. Kritéria pro příjetí byla jasně daná, a to tak,
aby se v prvé řadě dostalo na děti 3 až 4 roky, jejichž matky potřebují
alespoň částečně začít pracovat a nepodařilo se jim umístit své
ratolesti do školky. Další velmi významnou podmínkou je, že
Maceška v Medlánkách bude sloužit jen medláneckým dětem. Na
zápisu jsme vytvořili databázi všech zájemců, ze které budou bráni
náhradníci, a tak se možná během 6 měsíců provozu Macešky
vystřídají všichni. Příjemná je i cena za dopoledne, 50 kč, která je do
konce června 2011 dotována z Evropského sociálního fondu z
operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Doufám, že tento projekt pomůže alespoň trochu všem matkám,
kterým se nepodařilo umístit své děti do školky. Bude-li zájem o
Macešku trvat i v příštím školním roce, kdy jak všichni doufáme, bude
již stát přístavba mateřské školy Hudcova, určitě najdeme způsob,
jak ji v Medlánkách udržet i do budoucna.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi s tímto projektem
pomáhali a pružně reagovali na všechny moje podněty a požadavky,
a to hlavně v době, kdy se našel náhle uvolněný prostor. Děkuji klubu
Medlánci, že zaštítili celý pronájem prostoru a využijí ho i pro další
volnočasové aktivity nejen dětí, děkuji paní starostce, která zvážila
každý můj nápad a pomáhala mi hledat schůdná řešení jak pro
maminky, tak pro obec a její rozpočet, děkuji Macešce, že našla
dotační program, který cenu výrazně zlevnil a že akčně reagovala na
neustále se měnící podmínky a nakonec děkuji i technickým
pracovníkům úřadu, kteří prostory připravili a vybavili tak, aby se tam
dětem líbilo a měly všechno, co potřebují.
O uvedení tohoto projektu v život jsem usilovala od září loňského
roku a přiznám se, že jsem přestávala věřit v realizaci, proto jsem s
příchodem nového roku velmi ráda, že se nám to povedlo....nám
všem. Více informací o provozu medlánecké Macešky i kroužcích
najdete na stránkách www.medlanci.cz.

Kateřina Žůrková

Od voleb jsou to již téměř 4 měsíce a je tak na místě alespoň stru ě
uvést události, které se odehrály v povolebním období. I přesto, že
naše myšlenky a vize zaujaly nejvíce voli ů a stali jsme se
jednozna ězem voleb, tak politické strany v zastupitelstvu
ukázaly, že přání lidu je pro ně zcela nedůležité a vytvořily koalici,
která by se dala nazvat "Proti Ob ům". Přitom jak

řiřkli voli

ň z opozice.

Že by se to mohlo dařit, se ukázalo již při jednání o jednom z našich
prioritních bodů - přístavbě mateřské školy. Zatímco před volbami
byla montovaná přístavba neprůchozí (údajně kvůli negativnímu
stanovisku hygieny), tak nyní se ji podařilo prosadit, a to především
díky tlaku a argumentům našich zastupitelů, ale také vás, ob ů,
kteří jste přišli rychlou výstavbu podpořit na jednání zastupitelstva.
Jako alespoň č řešení akutního problému s mateřskou
školou jsme do doby otevření přístavby zprovoznili centrum
Maceška.
Podobně se nám dařilo také v případě jednacích řádů zastupitelstva.
K radou nekvalitně vypracovanému dokumentu jsme podali 25
připomínek, díky kterým nedojde k žádnému omezování obyvatel,
každý ob

ěly vznikat oficiální audiovizuální záznamy.
Jelikož jsme stále v období hospodářské krize a příjmy rozpo

č
řebovaly, rozhodli jsme se předložit několik návrhů na úspory v

platech a benefitech pracovníků obecního úřadu, ale i zastupitelů.
Díky naší aktivitě se již nyní podařilo ušetřít více než 100 000 K

ředků na ošatné
ěn neuvolněných zastupitelů.

Vyhlásili jsme válku netransparentním obecním zakázkám. V prvním
kroku jsme prosadili zveřejnění některých výběrových řízení tak, aby
se do nich mohly přihlásit i další, "neoslovené" firmy. Tím ovšem naše
aktivita nekon ředkládat návrhy, které
pomohou zvýšit transparentnost a omezí množství zakázek, u
kterých lze úspěšně pochybovat, zda byla opravdu vybrána nejlepší
možná nabídka.

Ne všechno je ovšem tak sluní ředchozích
řádků zdát, a bohužel se již ukázaly i negativní stránky některých
zastupitelů. I přesto, že jsme uzavřeli se starostkou Valentovou a
místostarostou Slaninou dohodu o obsazení výborů a komisí a tuto
podepsali, tak ze strany těchto zastupitelů byla dohoda zapomenuta
během 24 hodin. Narozdíl od paní starostky, která si chybu
uvědomila a následně za

ůžeme věřit.
Stejně tak jsme řípadě získávání informací, kdy
požadované informace ěkolika urgencích,
a ě máme ze zákona právo. I proto jsme museli přistoupit k
požadování informací dle informa ři

řejněny i na webu městské
řístup i vy.

Zajímavých událostí se v uplynulých měsících událo mnohem více,
avšak kvůli omezenému prostoru Medlaňáku se jim nemůžeme blíže
věnovat. Pokud máte zájem být maximálně informováni o dění v
M e d l á n k á c h , s l e d u j t e n a š e w e b o v é s t r á n k y
www.obcanepromedlanky.cz

Bc. Martin Teplan

čn

č
čn m v t

čan ČSSD, tak ODS
od n s dostaly nab dku na mnohem v ce, než kolik jim p či.
Takov je ale život a n m tak nezb v , než prosazovat n š program
alespo

čan

č ste né

čan m možnost zjistit, jak hlasuj konkrétn zastupitelé a ze
zased n by m

čtu
zdaleka neposta uj na všechny projekty, které by Medl nky
pot

č d ky
sn žen prost či soci ln fond a prosazujeme také
dalš sn žen odm

č a budeme v zastupitelstvu p

čkové, jak by se mohlo z p

čala dohodu dodržovat, pan m stostarosta
se vytrvale chov v rozporu s touto dohodou a jeho slovu bohužel
nem

často ignorov n v p
často obdrž me až po n

čkoliv na n
čn ho z kona, p čemž tento

postup m tu v hodu, že všechny takto požadované informace mus
b t zve č sti a d ky tomu k nim z sk te
p

Stručné shrnutí událostí
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Vykvetla nám Maceška

Výstavba nových oddělení
mateřské školy
Nalezení co nejrychlejšího řešení zoufalého nedostatku volných
míst v medlánecké mateřské školce bylo jedním ze stěžejních
bodů našeho programu. Rádi bychom Vás tedy informovali, jak se
celá situace vyvíjí. Hned po volbách jsme pro kolegy zastupitele a
Ing.arch. Milana Humla, jenž má za úkol zpracovat projekt
přístavby MŠ, zorganizovali návštěvu modulární školky v
Modřicích. Technické detaily a uživatelské zkušenosti prezentovali
na místě jednak zástupce firmy, která stavbu realizovala, a jednak
tamní místostarosta. Následně jsme se ale dozvěděli, že zvolený
architekt není připraven změnu projektu na modulární výstavbu
realizovat. Z jednání mezi našimi zástupci, vedoucím investičního
odboru MMB Ing. Kauckým a zástupci naší radnice vyplynulo, že
výměna architekta by představovala nové výběrové řízení a
zdržení prací v řádu měsíců. S rychlejším řešením, než by bylo
pokračování ve výstavbě původně naší radnicí – podle našeho
názoru chybně – plánovanou zděnou cestou, nakonec přišel sám
Ing. Huml s tím, že by mohl stavbu vyprojektovat formou jiného
montovaného systému. Na základě konzultací se společností
zabývající se montážním systémem WAREX jsme byli ujištěni, že
by termín otevření MŠ k 1. 9. 2011 mohl být reálný, což pro nás
bylo klíčové. Pro nás je sice zarážející, s jakou rozhodností byl
odmítán modulární systém, který se od jiných montovaných
technologií liší zejména v tom, že se nemontuje na místě, ale již v
továrně, nicméně dodržení termínu otevření k začátku nového
školního roku pro nás bylo klíčové.

I zvolené řešení zůstává kompromisem, neboť pokud by byla zvolena
modulární technologie od počátku, mohla být školka otevřena
mnohem dříve. Optimisticky bych celý příspěvek uzavřel tím, že díky
všem proběhlým jednáním jsou jak pan architekt, tak i příslušné
správní orgány informovány o neodkladnosti celé záležitosti a projevili
snahu k jejímu urychlenému vyřešení.

JUDr. Michal Marek


