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1. PÁD KDO, CO?
Jsme sdružení nezávislých
kandidátů založené v roce 2006.
V posledním volebním období
působilo v zastupitelstvu obce
7 našich členů a jeden jako
místostarosta.
2. PÁD BEZ KOHO, ČEHO? Bez našich
nápadů, úsilí a konstruktivní snahy
domluvit se by se v Medlánkách nepodařilo
prosadit řadu změn, které zde
v uplynulých čtyřech letech nastaly.
3. PÁD KOMU, ČEMU? Díky vám všem, kteří
jste se v minulých volbách nebáli volit „změnu“,
jsme měli příležitost ukázat, že se umíme
o Medlánky starat a pracovat tak, aby se nám
zde všem žilo lépe.
4. PÁD O KOHO, CO? V těchto volbách jde
znovu o hodně...
5. PÁD OSLOVUJEME, VOLÁME! Proto vy,
medlánečtí občané, jděte volit!
6. PÁD O KOM, O ČEM?
A rozhodněte o dalším směřování
Medlánek.
7. PÁD S KÝM, ČÍM?
S námi máte záruku toho, že
nám všem chceme
každopádně zachovat
klidné a živé Medlánky.
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Úvodník

Volební
program

s. 7

Rozhovor
s kandidátem
na starostu

s. 2-3

Vážení sousedé,

dostává se k Vám druhé vydání informační tiskoviny našeho
sdružení Občané pro Medlánky. Vydáváme ji u příležitosti
komunálních voleb, ve kterých se opět ucházíme o Vaše hlasy a
které považujeme při správě věcí obecních za klíčové. Rádi
bychom Vám podali vyčerpávající zprávu o tom, co se nám za
poslední čtyři roky povedlo, co ne a co od nás můžete čekat do
budoucna. Všechny materiály stejně jako akce, které pořádáme,
platíme z peněz našich členů a dobrovolných příspěvků, proto
nepřicházíme s barevným časopisem na křídovém papíře, ale s
černobílými novinami, které, jak doufáme, mají natolik zajímavý
obsah, že jim odpustíte skromný háv.

Čtení plné inspirace Vám přejí

Vaši sousedé, kamarádi, známí –
O b č a n é p r o M e d l á n k y

Vaši sousedé,
kamarádi, známí...

OBČANÉ PRO MEDLÁNKY,
kandidátka číslo 7

Profily
kandidátů

s. 4-5

Všude se skloňují volby 2014... Koho máme volit?
NA KAŽDÝ PÁD OPM, KANDIDÁTKU S PŘÍBĚHEM, Č. 7!

Medlánecký
zpravodaj

s. 3

Medlánci
s. 6
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Komunitní
život
s. 8

číslo 2

Malá
rekapitulace

s. 6

Webové
stránky

MČ
s. 6

Pozvánky
na akce
s. 5, 6, 8
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Vedení radnice je řemeslo, kterému je třeba se učit
Rozhovor s JUDr. MICHALEM MARKEM, současným místostarostou a kandidátem na starostu Medlánek

Proč by měli občané Medlánek volit právě OPM?
Přinesli jsme Medlánkám změnu a dokazujeme, že o ně lze pečovat
jinak. Náš tým tvoří lidé různých profesí, kteří již čtyři roky na radnici
svými zkušenostmi a novými nápady přispívají k lepší péči o Medlánky,
a jsou připraveni ve své činnosti pokračovat a dále ji rozvíjet. Setkávat
se s námi navíc můžete na akcích, které pravidelně organizujeme pro
medlánecké rodiny i širokou veřejnost. Nejsme politici a naše
kandidátka je nezávislá na politických stranách. Účast na radnici pro
nás není cíl, ale dává nám možnost měnit Medlánky na ještě lepší místo
k životu. Jsme sousedé, kteří se rozhodli pro sebe a své okolí něco
dělat, lidé mohou přijít mezi nás a jít do toho s námi.

Co se v Medlánkách za uplynulé čtyři roky nejvíce povedlo?
Povedlo se to, že jsme se nakonec všichni v zastupitelstvu domluvili a
vytvořili tzv. , kdy každý ze subjektů zvolených doduhovou koalici
zastupitelstva měl svého zástupce v radě městské části. To byla po
dvaceti letech dělení na koalici a opozici velká změna, která se
pozitivně projevila na práci celé radnice. Ale za nejdůležitější považuji
skutečnost, že jsme , auhájili Medlánky proti developerským tlakům
to jak v procesu přípravy nového územního plánu, tak při aktualizaci
toho stávajícího.

Co konkrétně jste tedy v Medlánkách změnili?
Hned od počátku jsme zásadním způsobem přistoupili ke
zprůhlednění fungování radnice a prosadili pravidla pro zadávání
veřejných zakázek, která patří k nejpřísnějším ve městě Brně. Prosadili
jsme, aby občané mohli na zastupitelstvu hovořit ke každému
projednávanému bodu, evidenci o hlasování jednotlivých zastupitelů a
přepracování rozpočtu MČ, aby bylo zjevné, co se ze které položky
financuje. Kdokoli se dnes může podívat na transparentní účet
radnice a sledovat její výdaje .
Zkvalitnili jsme prosazením revizeúdržbu veřejných prostranství
dosavadních smluv, kdy jsme za přísnějších podmínek znovu
vysoutěžili dodavatele údržby zeleně a komunikací a na plnění jejich
povinností systematicky dohlížíme. Postupně řešíme velké téma
dopravní zátěže. Došlo ke v ovocném sídlišti a předzklidnění dopravy
realizací je zklidnění na ulici V Újezdech. Hotová je také studie na
rozšíření parkovacích kapacit ve starých Medlánkách s omezením
rychlosti na ulici Turistické. S odborem dopravy jsme spolupracovali na
přípravě řešení nedostatku parkovacích kapacit formou vyhrazeného
parkování pouze pro místní obyvatele. Pro zavedení tzv. modrých zón
je však nezbytný souhlas místních obyvatel.
Radost mám také z projektů, při nichž dochází ke spojení sil radnice s
konkrétními obyvateli Medlánek. S medláneckými rodinami jsme
například vysadili desítky stromů v rámci projektu „Strom pro
Medlánky“ nebo jsme pomohli snížit ceny energií prostřednictvím
úspěšné na dodávku zemního plynu a elektrickéelektronické aukce
energie.

Jak byla vyřešena situace s nedostatečnou kapacitou mateřské
a základní školy?
S naším vstupem na radnici bylo hned od počátku spojeno vedle
územního plánu také téma rozšíření kapacit mateřské školy. Po
bouřlivé výměně názorů jsme nakonec prosadili nejrychlejší možné
řešení, kterým byla formou variabilnější apřístavba původní školky
levnější modulární stavby. Se začátkem letošního školního roku se také
povedlo otevřít . Dnes můžeme spůdní vestavbu základní školy
klidným srdcem garantovat, že pokud nedojde k další masové výstavbě
v Medlánkách, máme pro naše děti přístup do medlánecké školy
zajištěn.

Jak se v Medlánkách změnily možnosti kulturního a sportovního
vyžití?
Došlo k vybudování sportovně rekreačního , částečnéareálu u rybníka
rekonstrukci prostoru a budováno jebeachvolejbalového hřiště
hokejbalové hřiště v ovocném sídlišti v sousedství areálu FC.
Rekonstrukce proběhne v první polovině příštíhofotbalového hřiště
roku, kdy bude škvárový povrch nahrazen umělým trávníkem.
Po čtyřiceti letech jsme prosadili výměnu nevzhledného oplocení
z vlnitého plechu, čímž došlo k optickému otevření fotbalového hřiště
a ovocné sídliště tím získalo zcela nový ráz. Úpravami a obnovou
prošla i ostatní menší a vzniklsportovní a dětská hřiště výběh pro
psy cest pro pěší. Prosadili jsme také vybudování nových mlatových
a turistických , čímž jsme chtěli zdůraznit výjimečnýodpočívadel
charakter Medlánek jako klidného místa pro život i aktivní odpočinek.

Ještě něco dalšího byste rád zdůraznil?
Neváhali jsme hned po nástupu na radnici vytáhnout ze skříně
kostlivce v podobě nevýhodného pronájmu domu služeb
Podpěrova 2 (tzv. ). Odmítli jsme pro MČ krajně nevýhodnéMarka
smlouvy schválené našimi předchůdci a po složitých a vleklých
jednáních bylo dosaženo přijetí smlouvy nové, která by měla
medláneckému rozpočtu ušetřit více než 200.000 Kč každý rok.
Ostatní kolegové v zastupitelstvu se také jednohlasně připojili k
našemu návrhu na celém územízakázat provoz hracích automatů
Medlánek.

Které věci se vám realizovat nepodařilo?
Je hodně úkolů, které nebylo možné ve vymezeném čase dokončit.
Mezi ně patří vybudování , pro které již mámecentra volného času
hotovou projektovou dokumentaci a vedeme řízení o získání
stavebního povolení. Hotová je také projektová dokumentace na
vybudování s umělou trávou na místěnového fotbalového hřiště
hřiště škvárového a schválena byla i dotace na tuto akci. Realizace by
tedy měla proběhnout v první polovině příštího roku. Na stavební
povolení čeká také projekt zklidnění dopravy v ulici V Újezdech
(vybudování zeleného pásu, nového místa pro přecházení, zlepšení
bezpečnosti přechodu a výjezdu z bočních ulic), stejně jako projekt na
rozšíření chodníku před radnicí projekt. Hotový máme také
průchodu z ulice Hrázka do Řečkovic, kde řešíme majetkoprávní
vztahy k pozemkům, a projekt revitalizace zeleně v ovocném
sídlišti, který je před projednáním se zástupci dotčených domů.
Po letech odmítání konečně změnila přístup Česká pošta a rýsuje se
možnost vybudování v Medlánkách. Oslovili jsmepobočky pošty
také provozovatele sítě (Brněnka, Žabka aprodejen s potravinami
další), zda by neměli zájem zřídit v některém ze stávajících
nebytových prostor svoji pobočku, ale bohužel jsme v této věci nebyli
úspěšní. Provizorně jsme alespoň zajistili pojízdnou prodejnu pečiva,
která je otevřená tři dny v týdnu nedaleko Sýpky. Za velký dluh
považujeme také podobu oficiálních .internetových stránek radnice

Proč chcete dál kandidovat?
Před čtyřmi lety jsem váhal. Nebylo snadné, byť jen částečně a
dočasně, opustit svou původní profesi. Byl jsem tehdy ale zdravě
naštvaný a motivovaný dokázat, že o obec lze pečovat jinak, než aby
práci radnice museli v mnoha ohledech suplovat svou aktivitou
občané. Tito aktivní občané dělající pro své okolí něco navíc byli
dalším důvodem. A na tom se nic nezměnilo. Dnes k tomu cítím
odpovědnost za pokračování vývoje, který jsme započali. Je pro mě
důležité projekty, které svým významem a časovou náročností
překračují čtyřleté funkční období, dotáhnout do konce.

Pocítí obec nějakou změnu, pokud budete starostou?
Jelikož jsme jako OPM v minulých volbách získali nejpočetnější
zastoupení v místním zastupitelstvu a největší měrou jsme se tak
podíleli na rozhodování o záležitostech městské části, nejzásadnější
změny ve fungování radnice jsme již prosadili. Jako starosta bych se
ale rád zaměřil na to, co se nám prosadit nepovedlo, zejména na
změnu fungování úřadu. Velké rezervy vidím v práci s úředníky,
jejich řízení a zpětné kontrole. Po reorganizaci a stabilizaci úseku
údržby, s jehož fungováním jsem nyní velmi spokojený, bych rád
vtisknul nový řád i úřadu samotnému, aby byl pro občany vstřícnější a
pracoval profesionálněji.
Budu také pokračovat ve svém aktivním a dosud účinném odporu
proti tlakům města na další masovou výstavbu komunikací a
stovek nových bytů v Medlánkách. A věřím, že pokud bych měl
možnost ten pomyslný štít za městskou část držet jako starosta,
mohla by být tato obrana ještě účinnější, než když jsem tak dosud činil
jako místostarosta, případně jako občanský aktivista. V ostatních
věcech bych potom pokračoval v naplňování toho, co jsem tu dělal
dosud. A stejně jako dosud bych byl rád vidět přímo v terénu více než
bývá u starostů obvyklé. Mnoho problémů od stolu nejen neodhalíte,
ale hlavně nevyřešíte.

Cítíte se být politikem?
Cítím se být takovým najatým správcem, který nabídl své služby,
uzavřel dohodu s voliči, kteří jeho nabídku přijali, a nyní plní to, k čemu
se zavázal. Někdy se však cítím i jako žoldák, nájemný střelec... To
když je třeba vyřešit problém, svést nějakou bitvu v zájmu Medlánek.
Tu s magistrátními úředníky o budoucí podobu Medlánek, tu se
ziskuchtivým developerem, tu s dodavatelem nekvalitně odvedené
práce.
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Musím přiznat, že na obě role jsem zvyklý ze své právnické praxe a v
obou se cítím dobře. Ale jako politik bych se dobře necítil. Nechtěl bych
být součástí zájmových skupin, kariérních očekávání, ani pod tlakem
vlivných stranických šíbrů. Jsem hrdý na to, že si mě vybrali do svého
čela lidé, kteří taková očekávání a zájmy nemají. OPM je jediným
nepolitickým subjektem, který do letošních voleb v Medlánkách
vstupuje. Své angažmá nevnímáme jako vstup do politiky, ale jako
prohloubení naší účasti na veřejném životě v Medlánkách. Vždyť
pořádání různých akcí pro veřejnost, péče o Medlánky, organizování
odporu proti masivní výstavbě, budování přírodní zahrady anebo
organizace farmářských trhů jsou aktivity, kterými jsme se zabývali i
předtím, než jsme se rozhodli do voleb v roce 2010 vůbec jít.
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Jak se dělá zpravodaj
Medlánecký zpravodaj je tištěné médium vycházející nepravidelně 6x
ročně v nákladu asi 3000 výtisků. Má zejména informativní charakter a
občanům je doručován až přímo do schránky. Poštovní. Kolik z vás ho
čte pravidelně? Jak často se vám stalo, že jste ho nestihli ani otevřít
nebo skončil rovnou v krabici s papírem? Průzkum jsem si nedělala,
ale dokážu si to představit... Také je mi jasné, že se mezi vámi najde
velké množství těch, kteří by uvítali, kdyby jim zpravodaj chodil třeba
do mailu, aby si ho v klidu mohli prolistovat v mobilu například při cestě
do práce nebo o obědové pauze.
Naším záměrem je vydávat zpravodaj, který bude dostatečně
atraktivní pro každého občana, zpravodaj, který nebude končit v koši,
ale který si každý z vás alespoň s chutí prolistuje, když už nepřečte od
prvního až k poslednímu textu. Byla bych ráda, aby z každého vydání
bylo znát, že o tom, jak vypadá, někdo přemýšlel, že se s texty
pracovalo, a že i to, kolik a jaké fotky se zveřejní, někdo pečlivě zvážil a
vymyslel to tak, že to i čtenářům dává jasný smysl. O to všechno se
snažím už více než rok, kdy jsem se stala členkou redakční rady a
přijala na sebe závazek nejenom korektorky, ale zároveň také editorky
každého čísla.
Dovolím si malý vhled do toho, jak Medlánecký zpravodaj vzniká...
Každé číslo zpravodaje má svoji uzávěrku. Do tohoto data se v
emailové schránce odpovědné osoby schází všechny texty a články,
které mají vyjít. Napsat článek může kdokoli, kdo má potřebu něco
sdělovat. Většinou má tuto potřebu vedení radnice. To informuje o tom,
co se v městské části děje, zveřejňuje zápisy z rady a zastupitelstva,
komentuje své záměry, poukazuje na důležité události. Plní se
pravidelné rubriky, které mají své stálé přispěvatele, schází se také
řada pozvánek na lokální i celobrněnské akce a také placená inzerce.

Cenzura?
Žádný zpravodaj by nemohl fungovat bez redakční rady. V ní jsou
zástupci z jednotlivých uskupení zvolených do zastupitelstva MČ.
Redakční rada Medláneckého zpravodaje má pět členů a schází se
krátce po uzávěrce, aby rozhodla, jak má finální zpravodaj vypadat.
Diskutuje se o vhodnosti a délce konkrétních textů. Zpravidla
uveřejňujeme všechny texty, které do zpravodaje přijdou a mají pro
danou cílovou skupinu čtenářů své opodstatnění. Pro to, aby rada
doporučila nějaký z došlých textů nebo jeho částí nezveřejnit, je třeba,
aby bylo dostatečné množství argumentů a následně se na tom
většina členů rady shodla. Celý proces skládání obsahu daného
vydání je tedy plně demokratický, žádné texty necenzurujeme, jen o
nich společně přemýšlíme.
Poté, co se redakční rada shodne na tom, jak by měl zpravodaj
vypadat, přichází na řadu editorská práce, kdy je potřeba připravit
texty do takové podoby, aby byly srozumitelné, přehledné, bez
faktických, stylistických i jazykových chyb. Tento proces probíhá na
základě oboustranné komunikace editora s autory.
Jakmile je textová část hotová, přichází na řadu sazba. Texty se nalijí
do zlomu a spolu s grafičkou se řeší finální podoba toho, jak má
zpravodaj vypadat. Často se ještě přehazují články, posunují fotky,
vkládají popisky, zkracují titulky apod.
Když je i to zpracováno, přichází čas na závěrečnou jazykovou
korekturu a konečné slovo, že je hotovo. Pak zpravodaj putuje do tisku
a ještě teplý na radnici, odkud ho její zaměstnanci distribuují až přímo
do schránek. Poštovních.
Jak je vidět, vytvoření každého jednoho vydání Medláneckého
zpravodaje stojí mnoho úsilí a hodin práce řady lidí.Až vám zase přijde
příště do ruky nové číslo, zkuste na to myslet ještě předtím, než jej
hodíte do krabice s papírem nebo na odkládací stolek, kde brzy
zapadne pod dalšími tiskovinami.

Jste v Medlánkách doma? Podle čeho se to pozná?
V Medlánkách jsem především prožil dobrodružné klukovské dětství
a dospívání. Můj vztah k Medlánkám je tím nezaměnitelný. Domov
vnímám jako pocit pohody a bezpečí, což pro mě představuje moje
rodina a nejbližší. A jelikož jsme si pro náš společný domov vybrali
Medlánky, jsme v Medlánkách doma. A já jsem šťastný a spokojený,
že to tak je. A tento můj celkový pocit dotváří i zdánlivé drobnosti:
zvyk naslouchat vždy ve stejný čas známému vyzvánění zvonu z
kapličky na „Kytnerce“, noční vřískání žab v nedalekém rybníce,
káva u oblíbeného stolu v kavárně, pár slov prohozených s paní ve
stánku s pečivem, pohled do koruny našeho slavného červeného
buku v Zámeckém parku. A taky okruh přátel, kamarádů a známých,
se kterými je mi prostě právě v Medlánkách dobře.

Kateřina Bukovjanová, editorka a členka
Redakční rady Medláneckého zpravodaje

Proč část bývalých členů OPM letos kandiduje za Stranu
Zelených?
Jde o řešení, které po sporech s ostatními členy OPM, tito lidé zvolili.
Před minulými volbami nás všechny spojovala nespokojenost s
fungováním radnice v Medlánkách. Když jsme se stali těmi, kdo ve
věcech radnice rozhodují a musí pracovat a tvořit, ukázalo se, že máme
na některé věci různé názory a také, že spolupráce mezi některými
členy nefunguje. A jelikož se neshody v týmové spolupráci stupňovaly,
dospěla většina v našem sdružení k názoru, že nezbývá, než se začít
proti takovému chování bránit. Výbor tedy z důvodu narušování soužití
ve sdružení jednu členku vyloučil, načež se dalších několik členů
rozhodlo z OPM odejít. Spolu s dalšími lidmi potom sestavili kandidátku
pod patronátem Strany zelených. Tím se činnost v našem sdružení
opět uklidnila a místo vnitřních rozporů jsme se mohli znovu soustředit
na důležité věci. Díky příchodu nových členů je nás teď víc než dřív, lidé
různých profesí významně rozšířili naše kompetence a práce na
společných projektech nám znovu dělá radost.

Jací lidé vás obklopují? Jak vidíte budoucnost OPM?
OPM je zřejmě to nejzajímavější, co mě dosud v životě potkalo. Stále
mě udivuje, kolik nezištných, šikovných a zapálených lidí je ochotných
fungovat jen na bázi nadšení a víry, že společně usilujeme o správnou
věc. V tomto směru musím říct, že mám na spolupracovníky veliké
štěstí a je pro mě ctí, že si mě vybrali, abych je na radnici reprezentoval.
Lidí ochotných dělat něco navíc je v Medlánkách hodně. Tyto lidi by
mělo OPM sdružovat a díky vzájemné spolupráci využívat jejich
potenciál k obohacení kvality života v Medlánkách. Angažmá OPM ve
volbách a na radnici vidím jen jako nástroj k naplňování tohoto cíle. Rád
bych tedy viděl OPM organizující společenské, sportovní a kulturní
akce, OPM informující o naší MČ, OPM vstupující do správy věcí
veřejných, OPM zastávající zájmy naší MČ vůči městu a OPM otevřené
dalším lidem, kteří chtějí pro Medlánky dělat něco navíc.

J a k é v l a s t n o s t i b y
zastupitel měl mít? A jaký
by naopak být neměl?
Měl by umět naslouchat,
protože je tu od toho, aby
naplňoval přání a potřeby
lidí. Měl by mít , kterévize
dokáže zrealizovat, protože
jen tak může životu v obci
přinášet něco nového, bez
vizí by jen udržoval život
obce v chodu. A měl by být
také schopný týmový hráč
a manažer, protože sám
nedokáže nic.
A v neposlední řadě by mu
měla být vlastní úplně
obyčejná lidská slušnost
a pokora. To aby měl stále
na paměti, že židle, na které
sedí a počítač, na kterém
píše, mu byly jen dočasně
propůjčeny. Neměl by mít
pocit, že všechno ví a všemu
rozumí. A neměla by mu
chybět odpovědnost, kterou
na sebe svým vstupem do
vedení obce bere.
I správa věcí veřejných je svým způsobem řemeslo, kterému je
potřeba se naučit, aby je člověk dělal dobře. A to nemluvím o
nezbytné znalosti desítek zákonů, nařízení a vyhlášek, kterými je
třeba se řídit.

“Budu pokračovat v odporu
proti tlakům města na další

masovou výstavbu."
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Profily kandidátů

místostarosta, právník
Nejvyššího soudu ČR se
specializací na smluvní
právo, V Újezdech

2. KATEŘINAŽŮRKOVÁ, předsedkyně
OPM, zastupitelka, předsedkyně Kontrolního
výboru, manažerka jakosti, K Rybníku

V Medlánkách se věnuji organizování řady
akcí podporujících místní komunitní život
od Medláneckých farmářských trhů, přes
chod Přírodní zahrady u medláneckého
rybníka až po Pálení čarodějnic, Dýňování,
Bramborování a jiných. Tohle všechno ovšem
děláme jako tým a jsem moc ráda, že jsem
byla pověřena vedením tak nadšeného
a schopného uskupení.

3. Mgr.VLADIMÍRAVESPALCOVÁ,
zastupitelka, předsedkyně Komise kultury,
organizátorka Klubu důchodců, členka Hodového
a Kontrolního výboru, učitelka v důchodu,
Turistická

Jako místní rodačka se hodlám i nadále věnovat
práci v Klubu důchodců, organizovat poznávací
zájezdy, cvičení pro seniory a různé kulturní akce
pro tento věk.

4. Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D.,
zastupitel, předseda Komise
výstavby, vysokoškolský učitel
a autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, Hujíčkova

Vše, co se podařilo v Medlánkách
prosadit a vybudovat, jsou
výsledky týmové práce, ve které
bych rád i po volbách pokračoval.

V Medlánkách žijeme s rodinou již čtyři roky.
Ke spolupráci s OPM jsem se dostal při přípravě
námitek proti Aktualizaci územního plánu.
Jelikož má brněnský magistrát nadále v plánu
umožnit rozsáhlou výstavbu v naší krásné čtvrti,
rád bych vynaložil všechny své síly Medlánky
před takovou pohromou ubránit.
Pocházím z Hranic, odkud mám jako tamnější
zastupitel v letech 2002-2005 zkušenosti nejen

Před čtyřmi lety jsem nabízel Medlánkám změnu a díky
vítězství OPM ve volbách jsem převzal za tuto změnu svůj
díl odpovědnosti jako místostarosta městské části.
V započaté práci jsem připraven pokračovat a svými
dosavadními profesními i osobními zkušenostmi dál
usilovat o zkvalitnění péče o Medlánky.

kandidát OPM na starostu
MČ Brno-Medlánky

Ve Sboru pro občanské záležitosti a Komisi kultury ve spolupráci s úřadem
městské části se chci podílet dále na přáních k životním výročím.
Ze svého dřívějšího zaměstnání učitelky mám trvale kladný vztah ke školní
mládeži. Chci udržovat naše hodové tradice a pokračovat v práci s dětmi
zejména při nácviku hodových a plesových vystoupení mladé generace.

Osobně jsem měl možnost ovlivnit projekty od herního
prvku, sportoviště, školky, školy až po změny v novém
územním plánu. Nejsem rodilý Brňák a po studiích jsem si
k žití svobodně zvolil Medlánky, městskou část, která je mi
sympatická a splňuju představy o bydlení a o aktivním

5. Mgr. LUCIE SLAVÍKOVÁ, středoškolská učitelka, členka Školské rady,
Komise školství a Redakční rady Medláneckého zpravodaje, Meruňková

Vnímám s nadšením proměnu Medlánek za
poslední volební období. Mnohá veřejná
prostranství prokoukla, dětská hřiště jsou
lépe vybavena, další nová přibyla, Medlánky
jsou uklizenější, opečovávanější. Jako
učitelka na osmiletém gymnáziu mám blízko
zejména k otázkám školství a vzdělávání.
Byla bych ráda, aby se naše medlánecká
základní škola stala více komunitní –
otevřenou, více se začlenila do veřejného života
v obci, vytvářela partnerství s ostatními institucemi.

6. Bc. MARTIN TEPLAN, radní, business analytik, K Babě

Po předchozích zkušenostech
s bydlením v Praze a centru
B r n a n a m ě M e d l á n k y
zapůsobily trochu jako zjevení.
Nejvíce na nich oceňuji klid.
A proto jsem se vždy stavěl
a budu dále stavět proti tomu,
aby se z Medlánek staly další
Bohun ice nebo dopravní
spojnice a součást městského

okruhu. V předchozích čtyřech letech jsem měl jako člen
zastupitelstva a rady možnost získat řadu cenných
zkušeností. Myslím, že jsem nejen já, ale i další moji
kolegové ukázali, že dovedeme kromě kritizování také
konstruktivně jednat a pozitivní změny, které se podařilo
nastartovat během předchozích let, jste jistě
zaregistrovali i vy.

8. Dip.Fyz. ZDEŇKA BRABCOVÁ, fyzioterapeutka,
zakladatelka DK Medlánci, Kytnerova

Od roku 2008 spoluorganizuji
Dětský klub Medlánci, který
pořádá řadu aktivit zejména pro
děti a jejich rodiče jako jsou péče
o předškolkové děti v klubíku
Rosnička, několikadenní pobyty
mimo Brno , odpo ledn í i
dopolední kroužky a cvičení,
příměstské tábory, lampiónové
průvody, dětské dny a řadu dalšího. Po volbách se chci
i nadále věnovat hlavně medláneckým dětem, snažit se pro
ně vytvořit příjemné prostředí, kde by mohly trávit svůj volný
čas, a rozšířit naše aktivity na další věkové skupiny
medláneckých obyvatel.

7. Mgr. JIŘÍ NEZHYBA,  právník ve společnosti Frank Bold, specializuje
se na územní plánování a stavební řád, environmentální právo
a svobodný přístup k informacím, Rysova

s chodem radnice na menším městě, ale byl jsem také členem výběrové
komise pro granty a příspěvky v oblasti životního prostředí.

9. Mgr. KATEŘINA BUKOVJANOVÁ, redaktorka a učitelka, členka
Redakční rady Medláneckého zpravodaje,V Újezdech

Protože si uvědomuju, že nic z toho, co kolem sebe
vidím, využívám a z čeho mám radost, není samo
sebou, že za tím stojí spousta práce řady aktivních
a nelhostejných lidí, rozhodla jsem se do toho sama
taky aktivně zapojit. Cesta skrze Občany pro
Medlánky mi přišla nejvíc přímá. Mé hlavní angažmá
v posledním roce bylo soustředěno zejména
na profesionálnější zpracování Medláneckého
zpravodaje. Od loňského roku se rovněž aktivně
podílím na založení nové Základní školy Letokruh,
kam chodí moje starší dcera.
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rodinném životě.

1.  JUDr. Michal Marek,
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10.  Ing. KLÁRA DRÁPALOVÁ,
projektový manažer evropských
dotací, Hrušňová

11. Mgr. ŠÁRKA NEZHYBOVÁ, ředitelka Lesní mateřské školky Sýkorka,
Rysova

Od roku 1991 jsem starostou
Sokola Brno-Medlánky, a proto
je mojí prioritou podpora
medláneckého rekreačního
sportu všech věkových kategorií
od žáků až po seniory. Kromě
indoorových sportů a her
chceme podporovat i rekreační
s p o r t y v k r á s n é o k o l n í
medlánecké přírodě – turistiku,
nordic walking, přespolní běh,

13. Ing. JANA HUŠKOVÁ, terapeut a kouč
osobního rozvoje, Suzova

14. VENDULA VESELÁ, zdravotní sestra ve Fakultní
nemocnici u sv.Anny, Podpěrova

15. Ing. RADEK HORKÝ,
osoba samostatně
výdělečně činná v oblasti
administrativních služeb,
Obůrky

Do podkladů k jednání Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky nám
v uplynulém volebním období byly opakovaně předloženy projekty
soukromých investorů, které měly za cíl vystavět na parcelách starších
rodinných domů menší bytové domy. Finanční matematika je v tomto
případě jednoduchá. Prodat více malometrážních bytů je výhodnější, než
na stejné zastavěné ploše vystavět a prodat jeden rodinný domek, popř.
dvojdomek.
Idea z pohledu investora to není špatná, ale z hlediska budoucího fungování
dané stavby je nutné se dívat na její předpokládanou funkčnost a ovlivnění
okolí. Předložené projekty měly realizovat uvedenou změnu v již intenzivně
zastavěné oblasti naší městské části. Konkrétně na ulicích Rysova a
dokonce na ulici Kytnerova. Stavět v zastavěném území není až taková
technická komplikace, problémy nastávají ve chvíli, kdy se nové byty (až 6
nových bytů) obsadí novými obyvateli. Asi každého napadne problém s
parkováním. Na to navazuje dopravní obslužnost a s tím spojené
zintenzivnění dopravy a pohybu obyvatel na takto miniaturní ploše.
Aprávě proto vidím velký význam dokumentů jako je územní plán, regulační
plán, stavební zákon a příslušné české státní normy. Tyto dokumenty jasně
definují pojem rodinný dům, počet podlaží v dané lokalitě, minimální velikost
obytných ploch bytů a v neposlední řadě např. počty parkovacích míst a
parametry výjezdů na veřejnou komunikaci. Předkladatelé zmiňovaných
projektů žádali o dílčí výjimky, díky kterým by bylo možné získat platné
stavební povolení. Je dohledatelné, že zastupitelé z řad Občané pro
medlánky nepodpořili žádosti o udělení výjimek a projekty v předkládané
formě de facto zastavili. Tím jsme dali jasný signál, jaký máme názor na
tento trend. S vaší podporou budeme dál hájit zájmy obyvatel Medlánek,
aby nedocházelo ke zhoršování kvality bydlení v naší městské části.

Stavět v zastavěném?

Ing. Martin Mohapl, Ph.D., zastupitel,
předseda Komise výstavby

Medlánky mi velmi přirostly k
srdci a vím, že jsou místem, kde
bych chtěla zůstat. Líbí se mi
také medlánecké tradice, ať už
t řeba krásné hody nebo
farmářské trhy. Již šest let
pracuji v oblasti dotací a veřejné podpory jako projektový
manažer a chci svoje znalosti využít k prospěchu a rozvoji
Medlánek. Vidím kolem sebe, kde všude by se dalo ještě
Medlánkám pomoci a hlavně mám chuť a čas tyto změny
realizovat.

Medlánky, kde s rodinou bydlíme od roku 2010,
jsou pro mě místem, kde se snoubí vše, co
považuji za důležité pro život: komunitní
každodenní cvrkot, přátelé a známí všude kolem,
příroda na dosah ruky, místo hluku aut houkání
sovy, kulturní a společenský život pro všechny
věkové kategorie... V současné době pečuji o své
tři děti a zároveň vedu Lesní mateřskou školku
Sýkorka v Brně-Řečkovicích, kterou jsem před
třemi lety založila.

12. Ing. JOSEF PTÁČEK, starosta Sokola Brno-
Medlánky, Meruňková

cyklistiku, v zimě běžecké lyžování (běžecké stopy). S tím
souvisí ve spolupráci se sousedními městskými částmi
budování cyklostezek jak směrem k centru města, tak
i v okolní přírodě (např. na brněnskou přehradu).

Medlánky… Přestěhovat se sem z neútulného a
zcela neosobního sídliště v Bystrci považuji za
jeden z nejlepších nápadů v mém životě. Naše
čtvrť je dobré místo pro život – s trochou nadsázky
občas říkám, že k dokonalosti tu chybí jen kostel a
pošta – a jsem opravdu ráda, že moje rodina může
už čtrnáctý rok žít právě tady. Takže mi není jedno,
co se s Medlánkami děje.

Před lety jsme se přestěhovali do Medlánek a založili
tady rodinu. Cítím se tady už dlouho doma, s radostí se
procházím Medlánkami i jejich okolím a ráda se budu
i nadále podílet na jejich „opečovávání“ .

Jako místní rodák vnímám obrovské změny, kterými Medlánky za poslední roky prošly.
Doby mého dětství, kdy rybník byl přístupný pouze dírou v plotě a hlídač nás pěkně
proháněl a Zámecký park byl zarostlý keři tak, že nebylo vidět cesty, jsou naštěstí dávno
pryč. Svou činností bych chtěl přispět ke zlepšování nabídky aktivního života občanům
Medlánek. Výhodou mi mohou být zkušenosti, které jsem nasbíral během své
mnohaleté činnosti jednatele zahraniční společnosti a v dalších manažerských postech
v privátním sektoru a také potřeby a přání mého nejmladšího syna, se kterým se téměř
denně po Medlánkách pohybujeme.
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Srdečně Vás zvou
Občané pro Medlánky

v abam o or níB r a m b o r o v á n í v P ř í r o d n í
zahradě u medláneckého rybníka

Začneme drobnou zazimovací
b r i g á d o u . D ě t i s i v y t v o ř í
bramboráčka.
B aude něco na zahřátí brambory
k opékání, další dobroty na oheň
a třeba ještě něco k tomu s sebou.



Vladimíra Vespalcová, zastupitelka, organizátorka Klubu
důchodců, členka Hodového a Kontrolního výboru

V zastupitelstvu naší městské části pracuji již 16 roků, tedy po čtyři
volební období. Pro Klub důchodců zajišťuji poznávací zájezdy jeho
členů po naší republice i s možností výjezdu do zahraničí. Starám se
také o kulturní vyžití, a to o návštěvu divadelních představení,
organizaci setkávání generací a zdravotní cvičení důchodců na
Sýpce.
Ve Sboru pro občanské záležitosti pravidelně navštěvuji naše
jubilanty s drobnou pozorností při příležitosti jejich významných
životních výročí. Plně při této činnosti spolupracuji s obecním
úřadem naší městské části. V roce 2013 jsme předali 235 malých
balíčků a 486 přáníček.
Jako předsedkyně kulturní komise se zúčastňuji přípravy všech
kulturních akcí jako jsou např. nácvik předtančení na plesy ve
spolupráci se žáky naší ZŠ, pomoc při organizaci MDD nebo pomoc
při organizaci a nácviku tanečků a besed tří skupin našich dětí na
tradiční hodové slavnosti.
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Před šesti lety jsme byly tři maminky, které nechtěly na mateřské
dovolené pouze sedět doma, nebo na dětském hřišti, ale aktivně
trávit čas, poznat a setkávat se i s jinými maminkami a jejich dětmi.
V Medlánkách tehdy chyběla instituce, která by nám to umožnila.
A proto jsme se rozhodly založit občanské sdružení Dětský klub
„Medlánci“. Po usilovné práci vše připravit a po vyjednávání
s úřadem městské části Medlánky, a také díky jeho podpoře,Brno-
začalo naše sdružení v září 2008 fungovat. Začaly jsme s málem, ale
postupem času se k nám přidávalo více a více maminek, které měly
o naše aktivity zájem. K dopolednímu cvičeníčku pro děti se přidaly
zpívánky, odpolední zájmové kroužky pro předškolní děti,
několikadenní pobyty na Vysočině a mnoho dalšího. V té době jsme
ale narážely na problém s místem, prostory KC Sýpka už byly pro
všechny naše aktivity nedostačující.

Zrod miniškolky
V září 2011 jsme měly před sebou novou výzvu, rozvinout naše
aktivity na dopolední miniškolku a klubovnu pro medlánecké skauty
a táborníky. Řekly jsme si, proč ne, jdeme do toho! Atak jsme otevřely
Rosničku, která dnes sídlí na ulici Kytnerova 19a.
Momentálně působíme v Rosničce již třetím rokem a doufáme, že
jste vy všichni z Medlánek s naší prací spokojeni a i nadále nás
podpoříte tím, že s námi budete vy i vaše děti trávit volný čas, účastnit
se našich jednorázových akcí jako jsou dětský den, karneval a
mnohé další. Za to vám patří velký dík. Díky tomu vím, že má moje
práce smysl.
Sama za sebe mohu pro příští volební období slíbit vám všem, že
i nadále budu pracovat na tom, aby medlánecké děti měly kde trávit
volný čas. naše pole působení i na jiné věkovéRáda bych rozšířila
kategorie medláneckých obyvatel (školní mládež, rodiče dětí,
seniory) a pokusím se svým úsilím pomoci k založení nového centra
volného času, které bychom všichni z Medlánek uvítali.

Můj život s medláneckými dětmi

Webové stránky městské části
– v čem je problém?
Webový portál naší městské části má už na první pohled značné
mezery. Čas od času se setkávám s dotazy, „kde to vázne?“ Proto
bych rád situaci kolem webových stránek popsal.
Zastaralý design a nepříliš časté aktualizace způsobily, že webové
stránky nelze považovat za dobrý zdroj informací. Jak jsme v průběhu
minulého volebního období zjistili, tak problémy se starým webem byly
technického rázu a fakticky jedinou osobou, která byla schopná do
starého systému zadávat informace, byla paní starostka. I proto jsme
přistoupili k pořízení nového redakčního systému, který měl umožnit,
aby se na tvorbě obsahu webových stránek mohli podílet všichni
pracovníci úřadu. Tento systém byl nastaven v minulém roce a ze
strany zastupitelů bylo očekáváno, že stránky budou rychle naplněny
daty a dále budou udržovány v aktuálním stavu. Bohužel k tomu
nedošlo. Jenom doplnění základních povinných údajů ze strany
úřadu, aby byl přechod na nový systém vůbec možný, trvalo několik
měsíců. Přitom každý, kdo se na nový web podívá, může vidět, že těch
údajů je opravdu pouze pár. Od té doby web opět nedoznal prakticky
žádných aktualizací a nikdo z úředníků neprovádí pravidelné
zadávání dat do tohoto systému.
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Jak jsme si již vyzkoušeli, přístup úřadu se sám od sebe nezmění.
Pokud uspějeme ve volbách takovým způsobem, abychom mohli
efektivně vést úřad (tzn. obsadíme pozici starosty, který může
úkolovat a hodnotit práci tajemnice), provedeme následující konkrétní
kroky, které povedou k webu obsahujícímu použitelné a potřebné
informace:

Za aktualizace obsahu webu bude plně zodpovědná tajemnice a v
případě opakovaných problémů s obsahem webu budou vyvozovány
postihy. Tento přístup bude tajemnici motivovat k tomu, aby zase ona
vyvinula tlak na své úředníky a ti prováděli pravidelné aktualizace
stránek. Nečekáme, že stránky bude aktualizovat tajemnice, avšak ze
své pozice musí nést manažerskou odpovědnost.

Nejen za účelem kontroly obsahu webových stránek, ale především
za účelem definice dlouhodobé koncepce informování občanů
vytvoříme komisi, která bude vyhodnocovat kvalitu komunikace s
občany a dávat podněty ke zlepšení práce úřadu v oblastech
informovanosti a transparentnosti. Tuto komisi jsme chtěli vytvořit již v
tomto volebním období, přes odpor ostatních stran v zastupitelstvu se
její vytvoření nepodařilo bohužel prosadit.

Vybranému pracovníkovi úřadu umožníme dostatečné zaškolení
(např. externí školení, pořízení odborné literatury nebo poskytnutí
času k samostudiu systému) do používaného redakčního systému
tak, aby byl schopen systém udržovat / nastavovat a zároveň dělat
podporu ostatním úředníkům při jejich běžné práci s redakčním
systémem.

Přestože je design webu věcí subjektivní, tak pokud bude na
základě reakcí občanů vyhodnoceno, že stávající vzhled není dobrý,
provedeme jeho změnu na jiný. Systém Joomla! umožňuje jednoduše
upravovat vzhled stránek s tím, že tyto úpravy nemají žádný dopad na
věcný obsah a lze je provést kdykoliv v budoucnosti. Tisíce různých
šablon definujících vzhled jsou dostupné zdarma.
Jsme si vědomi toho, že webové stránky jsou dlouhodobým dluhem
naší městské části, který se nám v tomto volebním období nepodařilo
zcela vyřešit. Vzhledem k proběhlé technologické změně redakčního
systému jsme však rozhodně dále než před čtyřmi lety a nyní již
potřebujeme „pouze“ přimět úřad, aby provedl naplnění systému daty.
K tomu však potřebujeme mít silného starostu, který dokáže vyvinout
tlak na tajemnici, a tím i na celý úřad. Věřím, že tímto mužem je právě
JUDr. Michal Marek, který již jako místostarosta dokázal znásobit
efektivitu pod něj spadající skupiny údržbářů, a to i za cenu
nepopulárních kroků včetně propuštění neefektivních zaměstnanců.

Všichni úředníci si zvykli, že všechno na web zadává někdo jiný
(starostka).
Nikdo z úředníků nevzal web za svůj, necítí za něj odpovědnost a je
jim jedno, jak vypadá.
Neexistuje tlak na údržbu webu – tajemnice na aktualizaci netlačí
a zastupitelstvo nemá na úředníky páku (úředníci jsou řízeni
tajemníkem, nikoliv zastupitelstvem či radou).
Vybraný redakční systém může být pro úředníky v některých
aspektech složitý na používání.

Hlavní příčiny tohoto stavu jsou dle mého názoru následující:

Bc. Martin Teplan, zastupitel a radní Zdenka Brabcová, zakladatelka a lektorka DK Medlánci

OBČANÉ PRO MEDLÁNKY a DK MEDLÁNCI
vás srdečně zvou na

MEDLÁNECKÉ DÝŇOVÁNÍ
Společně vydlabeme a ozdobíme dýně, vyhlásíme nejlepšího
tvůrce, zapálíme oheň a opečeme špekáčky či jiné dobroty.

KDY: v pátek od 16.0024. 10. 2014
KDE: u medláneckého rybníkaPřírodní zahrada

Na místě možnost zakoupení dýně.
S sebou něco dobrého k večernímu posezení u ohně.

Teplý čaj a káva zajištěny.
Domácí koláče, buchty a jiné na ochutnávku uvítáme.

Malá rekapitulace
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Kultura a sport
Sportovní hřiště u základní školy otevřeme pro veřejnost
Dokončíme rozpracované projekty zatravnění škvárového hřiště
a vybudování Centra volnočasových aktivit v blízkosti základní školy
Nadále se budeme zasazovat o rekonstrukci fotbalového areálu,
vybudování nové provozní budovy včetně zázemí pro hráče
i veřejnost a vypořádání majetkoprávních vztahů v rámci fotbalového
areálu
Budeme pokračovat v obnově dětských a sportovních hřišť (zejména
v ovocném sídlišti) a vybudujeme lanové centrum pro větší děti
Obohatíme kulturní, společenský a sportovní život v Medlánkách
podporou stávajících akcí (hody, promítání filmů v parku, farmářské
trhy) a organizací nových (divadelní představení, koncerty, akce pro
děti, setkávání seniorů apod.)
Nadále budeme maximálně podporovat jakékoli volnočasové,
kulturní, sportovní nebo společenské aktivity místních spolků
a jednotlivců

Zeleň a ochrana přírody
Budeme pokračovat v rozsáhlé výsadbě zeleně včetně zapojení
veřejnosti (pokračování naší úspěšné akce „Strom pro Medlánky“,
kompletní revitalizace zeleně v ovocném sídlišti apod.)
Přistoupíme k rekonstrukci parku při ulici Podpěrova, zajistíme
zlepšení kvality vody v tamním mokřadu, dokončíme obnovu
Zámeckého parku
Námi vybudovanou veřejnou Přírodní zahradu u Medláneckého
rybníka budeme dále zvelebovat
Budeme nadále usilovat o vyhlášení přírodní památky syslí
rezervace na letišti a přírodní rezervace Baba

Doprava a bezpečnost
Posuneme zahájení blokových čištění až na devátou hodinu,
ať každý v klidu odjede do práce
Budeme řešit problémy s parkováním (např. budování nových
parkovacích míst ve starých Medlánkách) a nepolevíme v našem
úspěšném boji proti parkování firemních flotil automobilů na
veřejných parkovacích místech
Budeme prosazovat zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
(nasvětlení přechodů, realizace projektu ostrůvků V Újezdech, zóna
30 na Turistické a omezení průjezdu kolem letiště a v lokalitě
medláneckých kopců, rozšíření chodníku od radnice ke kruhovému
objezdu)
Vyřešíme majetkoprávní překážky a vybudujeme propojení z ulice
Hrázka do Řečkovic pro snadný přístup na tramvaj
Budeme nadále usilovat o prodloužení tramvajové linky č. 12 blíže
k Medlánkám
Nadále budeme realizovat projekty pro rozvoj cyklodopravy (trasy,
cyklostojany, odpočívadla)

Volební program sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Medlánky–

Územní plán? Nepolevíme!
Brněnský magistrát dlouhodobě usiluje udělat z Medlánek nové
rozvojové území Brna. Koncept nového územního plánu ve všech
variantách přinášel Medlánkám zkázu zejména přivedením tranzitní
dopravy a umožněním masivní výstavby na polích směrem
do Ivanovic. Místní i díky OPM dali hlasitě najevo, že s takovým
„rozvojem“ rozhodně nesouhlasí. Magistrát pak ale přišel se změnou
stávajícího územního plánu, nazvanou „Aktualizace ÚpmB“.Ani tento
plán Medlánky nijak nešetřil. V rozporu s přáním jejich obyvatel
nadále počítal s novou (byť ne již tak rozsáhlou) výstavbou, přinášel
navyšování indexu podlažní plochy (IPP) v areálu statku vedle Sýpky
a pod ulicí Ostružinovou. I díky OPM a vedení naší MČ, která mezi
občany distribuovala vzorové připomínky, celkem 513 medláneckých
občanů podalo proti návrhu nesouhlasné ámitky. Z Medlánek jichn
došlo vůbec nejvíc ze všech brněnských městských částí, a to
v absolutních číslech. Magistrát proto z návrhu Aktualizace
plánovanou výstavbu za lokalitou V Újezdech vyloučil a na základě
dohodovacího řízení s naší radnicí respektoval její požadavek
nenavyšovat IPP a spokojil se s nižším IPP, který je zanesen
v současném Regulačním plánu MČ Medlánky.

Co nás čeká?
Fakticky má však magistrát plán tuto změnu ÚP v budoucnu nadále
prosazovat tak, jak zmínil v odůvodnění Aktualizace: „aby mohla být
důkladně s občany i se samosprávnými orgány MČ Brno-Medlánky

Rozvoj Medlánek
Vynaložíme veškeré úsilí k zabránění další masové výstavbě
v Medlánkách a změně Medlánek na průjezdní dopravní spojnici
mezi Bystrcí a Ivanovicemi
Připravíme dlouhodobou koncepci rozvoje Medlánek (např. nový
regulační plán, plán investic, plán revitalizace zeleně)
Budeme se zasazovat o zřízení pobočky pošty, bezbariérové
radnice, obchodu a další rozšíření občanské vybavenosti
Kotelnu na Jabloňové přeměníme na objekt občanské vybavenosti
Budeme pokračovat v dalším zlepšování péče o veřejná
prostranství v Medlánkách
Medlánky budou bez výherních hracích automatů a jiných forem
hazardu
Nadále budeme maximálně čerpat dotace z fondů EU a jiných
zdrojů

Úřad občanům
Vybudujeme efektivně a transparentně fungující úřad poskytující
profesionální služby občanům
Úřední doba bude jeden den v týdnu až do večerních hodin
Zaměstnanci úřadu včetně starosty budou v ulicích vidět a řešit
problémy na konkrétních místech, ne pouze od stolu
Budeme důsledně dbát na dodržování povinností všech našich
dodavatelů zboží a služeb
Do rozhodování ve věcech naší městské části zapojíme v co
největší míře veřejnost
Postaráme se o webové stránky s užitečnými a zajímavými
informacemi

Transparentnost
Nepřipustíme jakýkoli náznak korupce ani zadlužování Medlánek
Při zadávání veřejných zakázek budeme nadále postupovat podle
pravidel, která jsme již prosadili výrazně přísnější než vyžaduje
zákon a než platí ve většině ostatních brněnských MČ
Veškeré dokumenty úřadu budou veřejné a do poslední faktury
všem obyvatelům Medlánek k dispozici
Nad zásadními otázkami naší čtvrti budeme provádět ankety,
průzkumy, veřejné debaty

Školství
Naší základní a mateřskou školu více zapojíme do života Medlánek
Budeme vyhodnocovat spokojenost rodičů, žáků a učitelů
s kvalitou školy
Zdravá strava = zdravá škola, budeme dbát na to, aby stravování
v základní i mateřské škole odpovídalo zásadám zdravé výživy,
včetně svačinových automatů
Zasadíme se o zapojení základní školy do řady celostátních
i regionálních projektů (např. Rodiče vítání, Co umím, Chci učit,
Skutečně zdravá škola, Extra třída, Dobrá škola)

projednána a její obsah i rozsah případně upraven a dohodnut.“ A to
nevěstí vůbec nic dobrého. Z nedávné zkušenosti totiž dobře víme,
jak neochotně magistrát ve skutečnosti přáním a požadavkům
místních obyvatel a dokonce i radnice MČ naslouchá. Není žádným
tajemstvím, že skutečným důvodem, proč byly Medlánky z
Aktualizace vyňaty, je to, že tu děláme potíže a na magistrátě
potřebovali stihnout schválit Aktualizaci bez větších problému ještě
do komunálních voleb. Dalo by se tedy shrnout, že bitvu o budoucí
podobu Medlánek předurčenou územním plánem jsme vyhráli. Ale
jen prozatím, neboť válka s magistrátem bude pokračovat. Za OPM
mohu slíbit, že všechny jeho budoucí záměry týkající se Medlánek
budeme nadále pozorně sledovat, pečlivě o nich informovat všechny
občany a samozřejmě se budeme snažit všem negativním změnám
v Medlánkách zabránit. A za sebe mohu slíbit, že jako právník, který
se na soudní přezkum územních plánů ve své praxi specializuje,
budu OPM a radnici naší MČ podporovat a budu se snažit své
zkušenosti a znalosti použít ve prospěch nás všech, občanů
Medlánek.

Mgr. Jiří Nezhyba, právník ve společnosti
Frank Bold (dříve Ekologický právní servis)
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Když se vás vlastní matka zeptá, proč pořád někde trajdáte
po schůzích a organizačních schůzkách, a prostě jste
někde v „luftě“, místo abyste spořádaně sledovala
poslední hnutí mysli hlavních hrdinů Ulice, musíte si najít
nějakou údernou odpověď, proč to vlastně děláte.
Obzvlášť když potřebujete hlídání. „Víš, mami, mě baví ten
komunitní život.“ „A to je jako co?!“.Asi to nebyla odpověď–
dostatečně výstižná, a tak jsem zase na začátku...
A jak se vlastně na tom začátku ocitnete? No přestěhujete
se s malým dítětem do klidné čtvrti blízko přírody, a ač jste
v bytovce, cítíte se jako na venkově. Následně zjistíte, že
v místě nikoho neznáte, tak pátráte a objevíte „klubík“, kde
potkáte další matky (otcové se těmto kratochvílím striktně
vyhýbají), které taky nikoho neznají, a protože si Pepíček
s Vašíkem rozumí, tak už se znáte a začíná kolotoč
společných vycházek, setkání na hřištích a podobně.
A časem vám to přestane stačit, protože Skákal pes přes
oves se prostě zají, a chcete dělat něco víc, a potkávat se
s dalšími lidmi v okolí a třeba by jim nemuselo téct mlíko po
bradě a mohli by konverzovat o evropské kinematografii
nebo klidně o tom, jak upéct pekingskou kachnu.

A to je jako co?!
MEDLAŇÁKříjen 2014 www.obcanepromedlanky.cz

1. Jméno společensko-kulturního centra v Medlánkách?
2. Jaký sport provozuje klub s největší členskou základnou

v Medlánkách?
3. S kolika městskými částmi sousedí Medlánky?
4. Název ulice, na které se nachází medlánecká radnice?
5. Kdo má svátek v den, kdy medlánecká mateřská škola

obvykle pořádá lampionový průvod?
6. Jakou akci spolupořádá OPM před Sýpkou každou druhou

sobotu v měsíci?
7. Kde v Medlánkách jsme vybudovali veřejnou přírodní

zahradu?
8. Název nejstrmější ulice v Medlánkách?
9. Jací chránění hlodavci se nacházejí na medláneckém letišti?
10. S jakým jménem jsou spojeny medlánecké hody?
11. Jak se jmenuje medlánecká místní organizace Klubu

českých turistů?
12. Který zastupitelský klub má v medláneckém zastupitelstvu

nepočetnější zastoupení?
13. Jakou barvu listí má strom v medláneckém parku, který jsme

úspěšně nominovali za Brněnský strom roku 2013?
14. Název nejznámějšího kopce v Medlánkách?
15. Příjmení medláneckého kronikáře?
16. Co se nachází v Perglu?
17. Kde se odehrává nejvíce akcí OPM pro veřejnost?
18. Název ulice, kde působí místní dětský klub Medlánci?
19. Stromy jakého druhu pokrývají převážnou část přírodního

parku Baba?
NÁPOVĚDU HLEDEJTE NA www.obcanepromedlanky.cz
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A tak s těmi matkami, které to mají stejně, vymyslíte, že by bylo fajn pořádat nějaké
akce pro širší okruh lidí a začnete organizovat Bramborování a Dýňování a Pálení
čarodějnic, začnete sázet stromy a vůbec se tak nějak začnete zajímat o všechno
kolem, protože kdo jiný by měl, když ne obyvatel téhle čtvrti? Když zjistíte, že si
můžete ve svém okolí koupit jen vakuově balený šunkáč, tak zkusíte zorganizovat
první farmářský trh a ono to vyjde. Tedy někdy to nevyjde počasím, někdy nesnáší
slepice, ale zjistíte, že se lidé sejdou i tak a dají si třeba buchtu s kávou a na
míchaná vajíčka zapomenou.
Postupně se z neznámých stávají známí a ze známých přátelé a ti zase přijdou s
jiným nápadem a nadchnou vás pro jeho realizaci, a tím obohatí nejeden život,
včetně toho vašeho. A najednou se vám stane, že stojíte pod vánočním stromem,
kam děti nosí krabice hraček a obřadně je kladou andělovi k nohám. A když trháte
plevel ze záhonu v přírodní zahradě, přijede starší pán na kole a doveze růžový
keř, protože mu na zahrádce přebývá. To jsou okamžiky, pro které stojí za to žít v
komunitní čtvrti. A já chci žít v Medlánkách, kde to žije tak nějak pospolu, tak proto
to dělám, mami. Kateřina Žůrková, předsedkyně OPM
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