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Milí Medlánečtí,
oslovujeme Vás u příležitosti komunálních voleb, ve kterých se bude
náš spolek Občané pro Medlánky znovu ucházet o Vaši důvěru.
Dovolte nám, abychom Vám tímto podali souhrnnou zprávu o tom,
co se nám za poslední čtyři roky povedlo a co od nás můžete čekat,
pokud nás péčí o Medlánky opět pověříte.

Všechny naše informační materiály a veřejné akce, které pro Vás
pořádáme, financujeme z peněz našich členů a z dobrovolných
příspěvků. Odpusťte nám tedy obyčejné černobílé noviny, protože
více než formou bychom Vás rádi zaujali jejich obsahem.

Vaši sousedé, kamarádi a známí, Občané pro Medlánky

Medlánky nás baví. Pokud to s námi baví i Vás a jste
spokojení se směrem, kterým Medlánky vedeme, přijďte
nám dát svůj hlas ve volbách 23. a 24. 9. 2022. Nejvíce nás
podpoříte zaškrtnutím celé naší kandidátky číslo 6.

Pojďme k volbám, na každém hlasu záleží!MEDLÁNKY NÁS BAVÍ

VOLBY 2022
OBČANÉ PRO MEDLÁNKY

ČÍSLO
KANDIDÁTKY6
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MEDLÁNKYMĚ BAVÍ
Jaké byly uplynulé čtyři roky z pohledu starosty Medlánek?
Pokud bych je měl charakterizovat jediným slovem, byly nepředvídatelné.
Nikdo nečekal, že se nejdříve skoro zastaví svět a nic nebude normálně
fungovat, že díky tomu dojde k osekávání našich zdrojů financování,
omezení fungování úřadů i dodavatelů, že začne být nedostatek základních
věcí, aby potom následně vše dramaticky zdražilo, a nakonec jsme byli
uvrženi do nejistoty, zda my i naši obyvatelé zvládneme udržet provoz
veřejných budov i domácností z hlediska dodávek energie. Alespoň pokud
jde o plánované investice, dopadlo toto volební období nakonec nad
očekávání dobře a většina projektů se podařila dotáhnout do konce.
Ze kterých tří věcí, které se během Tvého starostování povedly, máš Ty
osobně největší radost?
Největší radost mám z toho, jak se v Medlánkách za poslední roky
proměnila atmosféra. Nikdo už moc neřeší, z jaké části kdo je, a Medlánečtí
vnímají svou městskou část zase jako jeden celek. Lidé se už nedělí na
původní a nové obyvatele. Snažíme se v Medlánkách vytvářet podmínky pro
setkávání lidí a komunitní život a věřím, že i tím jsme dobré atmosféře
v Medlánkách aspoň trošku přispěli. A velkou radost mám také z ubránění
Medlánek proti tranzitním komunikacím. To je velký a dlouhý boj v rámci
přípravy nového územního plánu, který vlastně nikdy nebude u konce.
A třetí radost je, že se nám podařilo dát dohromady dobrý profesionálně
pracující tým, který o Medlánky pečuje.
Máš na mysli tým pracovníků radnice, nebo zastupitelů?
Zastupitele si nelze vybrat, tady rozdávají karty voliči. Musím ale říct, že
v dosluhujícím zastupitelstvu byla tvůrčí atmosféra bez neustálých
konfliktů známých z minulého období a i to mělo pozitivní vliv na množství
a kvalitu vykonané práce. Měl jsem ale na mysli zaměstnance radnice, ať už
úředníky nebo pracovníky naší údržby. Tam se nám postupně podařilo
poskládat opravdu funkční, akční a profesionální sestavu. Ale je to živý
organismus, se kterým je třeba stále pracovat. A neméně důležitý je také
tým našeho spolku Občané pro Medlánky. Je to parta aktivních lidí, kteří se
ve svém volném čase věnují zlepšování života v Medlánkách a kteří mě
vlastně na nápad kandidovat na starostu přivedli. Bez nich by spousta věcí
v Medlánkách vůbec nevznikla.
Proč v těchto volbách kandiduješ nejen v Medlánkách, ale také na
magistrát?
Měl jsem možnost kandidovat do sněmovny i do senátu, ale já nikam
odcházet nechci. Můj svět jsou Medlánky a i v případě úspěchu ve volbách
do Zastupitelstva města Brna bych rád zůstal starostou Medlánek
a řadovým zastupitelem města. Cílem mé kandidatury do města je pomoci
prosadit myšlenky zajímavého a energického týmu lidí, kteří mohou
obyvatelům města a Medlánek zlepšit podmínky pro život.
A proč by Tě měli lidi volit v Medlánkách i do Zastupitelstva města Brna?
Je to příležitost pro Medlánky, aby se jejich starosta stal současně zastu-
pitelem města a mohl za jejich zájmy bojovat tam, kde se o mnohých věcech
rozhoduje.

Překvapuje mě, že Medlánečtí s námi aktivně bojují proti nesmyslům
v návrhu nového územního plánu a následně do města volí ty, kteří tam tyto
změny přes jejich odpor prosazují. Přijal jsem nabídku kandidovat za koalici
Lidovců a Starostů, která mi pomáhala s ochranou Medlánek už poslední
čtyři roky.
Je něco, co se Ti ve funkci starosty nepodařilo?
Pořád ještě vnímám jistý prostor ke zlepšování stavu obecních budov,
zeleně, mobiliáře, veřejných prostranství i občanské vybavenosti, což
vyžaduje postupné investice v řádu desítek a stovek milionů korun
a spoustu práce. Tady cítím i po letech starostování dluh, který nebylo
reálné v našich možnostech splatit, i když jsme s tím hodně pohnuli a oproti
jiným městským částem se snad nemáme za co stydět.
Jaký je tedy z tvého pohledu největší úkol pro následující čtyři roky?
Úkolů je spousta, ale tím největším je už několik let boj proti návrhu nového
územního plánu. Je třeba se zaměřit mj. na lokalitu Technoparku, kde má
vzniknout masová výstavba malometrážních bytů, což může vést až ke
zdvojnásobení počtu obyvatel Medlánek. Předcházet bude studie území,
u jejíhož vzniku chceme od počátku být a maximálně ji ovlivnit. Ideální by
bylo, kdyby se podařilo změnit současné plány města, Technopark by se
dostavěl v původní podobě jako prostory pro vědu a výzkum a jen v menší
části se zde postavily byty. Nejlépe nejen malé, ale také velkometrážní, do
kterých by se mohly nastěhovat větší rodiny místních obyvatel, které se pro
jejich nedostatek stěhují jinam, ačkoli by v Medlánkách rády zůstaly.
A dalším velkým úkolem je rozběhnout projekty na výstavbu domova pro
seniory, nové tělocvičny, školy pro lokalitu Technoparku a přístavbu školy.
Většina z těchto projektů čeká právě na to, až nový územní plán vymezí
vhodný pozemek pro jejich realizaci.
Mají Medlánky možnost v této těžké situaci pomoci lidem s růstem
životních nákladů?
Co můžeme ovlivnit z úrovně městské části, jsou jen drobnosti, ale jde
o důležitý symbol toho, že nám problémy místních nejsou lhostejné.
Nebudeme tedy pro příští rok zvedat nad aktuálně stanovenou hranici
žádné nájemné, platby a poplatky, na které máme vliv. Navýšíme finanční
podporu klubu seniorů a dalších
spolkových aktivit a udržíme cenu
námi podporovaných kroužků. Finan-
čně podpoříme také místní pobočku
knihovny tak, aby byly její služby
dostupné pro všechny od dětí po
seniory. A pokud to legislativa
umožní, rádi bychom v nové situaci
s drahými energiemi pomohli tomu,
aby mohli lidé se solárními panely
sdílet své energetické přebytky za
oboustranně výhodných finančních
podmínek se svými sousedy. JUDr. Michal Marek

starosta MČ Brno-Medlánky

ROZHOVOR SE STAROSTOU



ZELEŇ MÍSTO
BETONU U BILLY

DOTACE
1 200 000 Kč
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JAK JSME UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY PRACOVALI

HŘIŠTĚ V ZÁMECKÉM
PARKU
DOTACE

3 000 000 Kč

HŘIŠTĚ
NA WORKOUT

DOTACE
350 000 Kč

REKONSTRUKCE
SC SÝPKA

DOTACE
13 500 000 Kč

PARKOVIŠTĚ
MATALOVA

DOTACE
3 200 000 Kč

REVITALIZACE
PARKU U MOKŘADU

DOTACE
1 000 000 Kč

DOTACE
2 300 000 Kč

NOVÁ KONTEJNEROVÁ
STÁNÍ

HOSPODAŘÍME S REZERVAMI DÍKY ČERPÁNÍ PENĚZ Z JINÝCH ZDROJŮ

PRO MEDLÁNKY JSME ZÍSKALI FINANCE VE VÝŠI
61 100 000 KČ NAD RÁMEC ROZPOČTU

200
NOVĚ

VYSAZENÝCH
STROMŮ

DOKONČENÍ REVITALIZACE
ZELENĚ V SÍDLIŠTI

DOTACE
1 000 000 Kč

UMĚLÉ
KLUZIŠTĚ

DOTACE
3 000 000 Kč

REKONSTRUKCE
INTERIÉRU MŠ

DOTACE
3 000 000 Kč

DOTACE
700 000 Kč

REVITALIZACE
MÍSTNÍCH PAMÁTEK
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ROZPRACOVANÉ
PROJEKTY

CO SE NÁM
POVEDLO

REVITALIZACE PARKU
NA NÁM. ODBOJE

REKONSTRUKCE ULICE
PODPĚROVA

ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍCHA
REKREAČNÍCH PLOCH U RYBNÍKA

DALŠÍ PŘÍSTAVBA ŠKOLY

SPORTOVNÍ HALA PRO ŠKOLUA
VEŘEJNOST

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE
SÝPKY

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA VE
VŠECH ČÁSTECH MEDLÁNEK

VÝMĚNA HERNÍCH PRVKŮ
DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

SOLÁRNÍ ENERGIE PRO BUDOVY
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

ZELENÁ STŘECHA NA PRACOVIŠTI
ÚDRŽBY Z FONDU EU

VYBAVENÍ STROMOVÉ KAPLE

VINOHRAD U LETIŠTĚ

DIGITALIZUJEME RADNICI
POMÁHÁME NEDOSLÝCHAVÝM
PROVOZEM INDUKČNÍ SMYČKY

ROZDÁVÁME SENIORSKÉ OBÁLKY JAKO
POMOC PŘI KOMUNIKACI SE

ZÁCHRANÁŘI
POŘÁDÁME PRO SENIORY CVIČENÍ
A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A TÉMATICKÉ

PŘEDNÁŠKY
ZAJIŠŤUJEME REKONSTRUKCI
CHODNÍKŮ, BUDUJEME NOVÉ
A ROZŠIŘUJEME STÁVAJÍCÍ

ZAŘÍDILI JSME NOVÉ
PARKOVIŠTĚ NA NADAČNÍ
DOPLŇUJEME HERNÍ PRVKY

NA HŘIŠTĚ PRO DĚTI
ZŘÍDILI JSME KOMUNITNÍ

ZAHRADU POD MEDLAŇÁKEM
BUDUJEME NABÍJECÍ STANICE PRO

ROZVOJ ELEKTROMOBILITY
V OVOCNÉM SÍDLIŠTI JSME

VYBUDOVALI HŘIŠTĚ NA PETANQUEA
ZREKONSTRUOVALI PSÍ VÝBĚH
PEČUJEME O BUDOVY ZŠ I MŠ

OBNOVILI JSME PARK PO TORNÁDU
ZPŘÍJEMNILI JSME POBYT NA
ZASTÁVCE U ZŠ PŘÍSTŘEŠKEM

A LAVIČKAMI

DIVADLA, PŘEDNÁŠKY,
KINO, PIVNÍ FESTIVAL,

VZDĚLÁVÁME MEDLÁNECKÉ

ORGANIZUJEME NOVÉ
KULTURNĚSPOLEČENSKÉ AKCE

UDRŽUJEME
TRADICE

ZASTÍNĚNÍ
PÍSKOVIŠŤ

DOTACE
70 000 Kč

JAK JSME UPLYNULÉ ČTYŘI ROKY PRACOVALI

MEDLÁNKY NÁS BAVÍ

NAŠE PRÁCE PRO
MEDLÁNKY BYLA OCENĚNA

CERTIFIKÁTEM OBEC
PŘÁTELSKÁ RODINĚ

SENIOR POINT
DOTACE

70 000 Kč

PODPORUJEME
POBOČKU KNIHOVNY
NEJEN FINANČNĚ

UBRÁNILI JSME MEDLÁNKY PŘED TRANZITNÍMI KOMUNIKACEMI

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS VÁNOČNÍ ČOČKU SE
SBÍRKOU NA PODPORU MÍSTNÍCH

POTŘEBNÝCH DĚTÍ
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VOLEBNÍ PROGRAM KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
ZACHOVÁNÍ CHARAKTERU MEDLÁNEK Ubránění Medlánek proti
nejvíce destruktivním návrhům v připravovaném novém územním plánu byl
jen první krok. Nyní budeme aktivně bojovat za co nejpřijatelnější podobu
plánované výstavby v Technoparku a současně usilovat o co nejmenší
negativní dopady případné výstavby v okolí (Cihelna, Geofyzika). Nadále
budeme Medlánky bránit před výstavbou nových tranzitních komunikací
(kolem letiště, mezi kopci, u křížku).

ROZVOJ Budeme usilovat o rozvoj služeb a občanské vybavenosti.
Medlánky potřebují další domov pro seniory, komunitní centrum pro skauty
i seniory, více obchodů, služeb a zdravotní péče, přístavbu školy, sportovní
halu, bezbariérovou radnici a co nejméně zatěžující rozvoj bydlení
v Technoparku.

PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTORA JEHO OBNOVA Vedle budování nové
infrastruktury je pro nás stejně důležitá řádná péče o tu stávající. Dokončíme
rekonstrukci SC Sýpka a nádvoří před ním a obnovu místních památek.
Budeme pokračovat v obnově chodníků a mobiliáře, vylepšení hřišť
a v budování dalších míst na třídění odpadu. Kvalitní péče o veřejný prostor
a čistotu Medlánek je zásluhou pracovníků údržby, kterým budeme nadále
poskytovat maximální podporu. Ani do budoucna v Medlánkách černé skládky
nenajdete. Budeme pokračovat v dobrovolnických akcích Ukliďme Medlánky.

ZELEŇ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ Klima v medláneckém údolí je díky
rybníku, parku a velkému množství zeleně na Brno výjimečné. Toto klima
budeme nadále udržovat výsadbou další zeleně, kvalitní péčí o tu stávající
a opatřeními k zadržování vody a ochlazování ovzduší (nejen zelené střechy).
Pro čistotu ovzduší budeme vylepšovat námi zavedené alternativní nabídky
svozu a uložení rostlinného odpadu místo pálení. Dohodou s vlastníky se
budeme snažit změnit řepková pole na louky. Naším cílem je obnova studánky
v Perglu, další výsadba veřejných ovocných alejí a kvetoucích záhonů.
Postaráme se o dobudování Stromové kaple s místem pro pohřbívání ke
kořenům stromů. Dokončíme připravený projekt obnovy vinohradu a výroby
medláneckého vína.

DOPRAVA Důležité jsou všechny druhy dopravy. Budeme prosazovat
zklidňování tranzitní dopravy, budování a údržbu cest pro pěší. Budeme
usilovat o zkvalitnění stávajících zastávek, nové zastávky u Scio gymnázia,
přiblížení tramvaje z Technoparku a ekologické autobusy bez přestupu až do
centra města. Naším cílem bude také napojení Medlánek na síť cyklostezek do
centra i do okolních obcí (zejména na cyklostezku do Kuřimi). Umisťováním
nabíječek začneme Medlánky připravovat na elektromobilitu.

PARKOVÁNÍ Pro dostupnost parkování místních obyvatel budeme
prosazovat rezidentní parkování, o jehož zavedení jste sami rozhodli. Máme
připraveny další projekty na vybudování nových parkovacích stání ve všech
částech Medlánek (např. ul. Turistická, Rysova, Jabloňová, sídliště Kouzelné
Medlánky), a to vždy po projednání s místními obyvateli. Nadále budeme
bojovat proti odstavování vraků aut v ulicích.

BEZPEČNOST Bezpečnost ve vlastních domovech i na komunikacích
a veřejných prostranstvích je jedním z hlavních úkolů obce. Budeme
pokračovat ve školeních první pomoci, sebeobrany, proti kyberšikaně.
Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie v nočních hodinách
a budeme dbát na bezpečnost hřišť, bezpečnou cestu do školy i školky. Naší
snahou bude zajištění veřejného osvětlení v dosud neosvětlených lokalitách.

ŠKOLSTVÍ Kvalita naší školy a školky je pro nás nadále prioritou. Budeme
prosazovat navýšení jejich kapacit vybudováním nové školky a přístavbou
základní školy z externích zdrojů. Podpoříme školu v plánovaných aktivitách
(např. zapojení školy do mezinárodních projektů, rozšíření našeho projektu
účasti profesionálních trenérů na hodinách tělocviku a v podpoře dětí
ohrožených chudobou). Dále budeme podporovat alternativní školní
a výchovná zařízení (Dětský klub Medlánci, lesní klub Medlánka, dětské
skupiny v Technoparku).

MEDLÁNKY PRO NAŠE SENIORY Stěžejním tématem radnice je
podpora seniorů a pečujících. Naším cílem je zajistit jim bezpečný,
společensky plnohodnotný život s nabídkou potřebných služeb. Naší
dlouhodobou vizí zůstává, aby medlánečtí senioři měli možnost zůstat s námi
v novém domě s pečovatelskou službou v Medlánkách. Budeme pokračovat
v programu Univerzita třetího věku. Vybudujeme Senior point s poradnou
a internetem. Zoficiálnili jsme Klub medláneckých důchodců a budeme ho
podporovat finančně i organizačně a rozšíříme jeho nabídku aktivit.

PODPORA KOMUNITNÍHO SOUŽITÍ I nadále chceme Medlánky
přátelské rodině a všem generacím. Proto budeme podporovat nové i stávající
komunitní projekty, jako je Přírodní zahrada u medláneckého rybníka,
Komunitní pěstitelská zahrada, programy ve Společenském centru Sýpka nebo
nabídky kroužků v Centru volného času Jabloňka a budeme nabídku doplňovat
novými aktivitami a společenskými událostmi.

KULTURA Budeme pokračovat ve stávajících akcích radnice, jako jsou hody,
ples, dětský den, Vánoční čočka, rozsvěcení vánočního stromu, výstavy
v Konírně, Medlánecké filmové noci a divadelní představení. Nadále budeme
pořádat akce našeho spolku OPM (např. Pálení čarodějnic, Hry pro Medlánky,
Dýňování, Medlánecké farmářské trhy) i akce s partnery (např. Pivní slavnosti
a Otevřená vrata na Zelený čtvrtek). Stejně tak budeme podporovat iniciativu
dalších organizátorů (letní noc na hřišti, akce pivovaru Otevřená vrata
pivovaru, turistické pochody, akce v knihovně apod.).

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Nadále budeme rozšiřovat
nabídku sportovních a volnočasových aktivit pro děti i dospělé a podporovat
místní oddíly a spolky. Ve spolupráci s městem dokončíme rozšíření hřišť
u rybníka a hřiště pro pumptrack a parkour a budeme pokračovat v provozu
umělého kluziště. V dlouhodobém horizontu budeme nadále pracovat na
vybudování nové sportovní haly pro školu i širokou sportovní veřejnost.

PROFESIONÁLNÍ A VSTŘÍCNÁ RADNICE I do budoucna bude platit,
že každý zaměstnanec radnice se bude po dohodě věnovat obyvatelům
Medlánek i mimo úřední dny a budovu radnice. Medlánky zůstanou
nezadlužené, zakázky budou nadále zadávány přísněji, než vyžaduje zákon.
Prostřednictvím modernizovaného webu městské části se smart funkcemi
(např. Munipolis) budou informace dostupné kdykoli neustále všem, včetně
nevidomých spoluobčanů. Díky chytrým řešením (např. Cityvizor) zůstaneme
otevřenou radnicí, jejíž hospodaření je kdykoli a komukoli dostupné do
poslední faktury.

ZAPOJENÍ MEDLÁNECKÝCH O podstatných tématech, týkajících se
Medlánek, budeme i v budoucnu pořádat veřejné debaty, ankety, informační
akce i pravidelné hovory s občany. Zavedeme v rámci Medlánek participativní
rozpočet, abyste sami mohli prosadit realizaci Vámi navrhovaného projektu.
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KATKA, ZDEŇKA, MARTIN SLOVO NAŠICH KANDIDÁTŮ

SPOKOJENOST PRO VŠECHNYGENERACE
Medlánky jsou v porovnání s leckterými jinými městskými částmi možná malá obec, ale zato obec s bohatou historií a živými
tradicemi. Medlánky jsou dnes místem, kde na každém kroku vidíme, jak dobře se zde žije a co vše se za poslední roky
podařilo vybudovat, opravit a zlepšit. Co jinde může být složité prosadit, je v Medlánkách běžné. Také do budoucna máme
dobrých nápadů a plánů hodně a budeme se je snažit společně s vámi realizovat.

I nadále chci ve spolupráci s obcí, základní i mateřskou školou, Sokolem nabízet různé volnočasové aktivity, jak z oblasti
vzdělávání, tak i ve sportu. Ráda bych, aby Centrum volného času Jabloňka, medlánecká mateřská a základní škola byly
stále místy, kam se děti těší, a aby i pro dospělé a seniory bylo v naší obci dostatek společenského vyžití.

Z pozice radní a zastupitelky budu podporovat hlavně projekty, které přispějí k celkovému rozvoji Medlánek, rozšíří možnost
trávení volného času nejen dětí, ale všech věkových kategorií a podpoří komunitní život v Medlánkách.

Zdeňka Brabcová, radní,
zakladatelka Dětského klubu

Medlánci, místostarostka TJ Sokol
Medlánky, fyzioterapeutka

Z LESA DO SMART MEDLÁNEK
Když si na on-line mapách necháte vyobrazit celý katastr Medlánek, zjistíte, že severní polovina je tvořena pouze
zalesněnými kopci, zahrádkářskou kolonií a poli. Až jižní polovina je osídlena domy a nejjižnější cíp tvoří Technologický park.
Tato rozmanitost Medlánek mi připadá unikátní. A přesně v tomto duchu bych si představoval jejich budoucnost. Jde o to
zachovat co nejvíce přírodní ráz krajiny, ale zasídlenou část posunout do moderních standardů, kterým se říká Smart City.

Jako současný zastupitel a předseda stavební komise si Smart Medlánky představuji například tak, že využijeme všech
možných dotačních titulů pro podporu elektromobility ve veřejném prostoru a fotovoltaiky na budovách vlastněných
úřadem městské části. Do kategorie smart řešení patří i podpora mikromobility na kolech a koloběžkách s elektrickým
pohonem. Tuto kategorii chceme posílit koordinováním výstavby cyklostezek a budováním servisních cyklopointů.

Nad tím vším se vznáší velký vykřičník a otazník ve formě nového územního plánu, kde díky Vám, medláneckým občanům,
se nám zatím daří podávat námitky ke změnám a novinkám tohoto zásadního dokumentu. Přejeme si všichni, aby ona
stávající mapa katastru nebyla novým územním plánem výrazně přepsána.

Martin Mohapl, stavební inženýr,
vysokoškolský pedagog,

výzkumný pracovník centra
AdMaS, předseda komise

výstavby a územního plánování

PRO DOBRÝ ŽIVOT V MEDLÁNKÁCH
Medlánky jsou skvělé místo k životu. V pozici místostarostky už dvě volební období svou každodenní prací přispívám
k tomu, aby tomu tak bylo. Nadále chci v Medlánkách posilovat služby a příležitosti, které usnadňují život všem generacím
– od těch nejmenších, přes teenagery a střední generaci až po seniory, kterých nám stále přibývá. Záleží mi na tom, abychom
v Medlánkách pořádali události a akce prohlubující naši komunitní pospolitost a sousedskou vzájemnost. Medlánky jsou
a měly by zůstat obcí přátelskou k rodině, obcí, kde je život městsky komfortní, ale ne anonymní.

Věřím, že i nadále budeme zvládat nečekané krize, kterým jsme v uplynulém volebním období čelili a snažili se pomáhat
tam, kde to právě bylo potřeba (covid-19, tornádo, válka na Ukrajině). Záleží mi na tom, aby naše okolí i do budoucna
patřilo k nejzelenějším a nejhezčím částem Brna. I nadále se budu zasazovat o to, aby péče o něj byla co nejšetrnější
a reagovala na klimatické výzvy v souladu s posledními ekologickými trendy.

Přeji si, aby se nám v Medlánkách žilo dobře a abychom tady žili rádi, stejně jako "tu žiji ráda" já a moje rodina. Udělám
všechno pro to, aby to platilo i pro generace, které zde budou žít v budoucnu.

Kateřina Žůrková, místostarostka
Medlánek, předsedkyně spolku

Občané pro Medlánky z. s.
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48 let, starosta Medlánek, právník, předseda Komise organizační
a legislativní Rady Jihomoravského kraje

1. JUDr. Michal Marek

V Medlánkách žiji už od dětství a mám je opravdu rád.
Záleží mi na tom, aby to na mé práci bylo vidět. Za dobu
svého působení ve funkci starosty jsem se hodně
naučil, rozšířil své profesní zkušenosti, poznal řadu lidí,
navázal důležité kontakty a díky tomu dnes umím
Medlánky spravovat a hájit zájmy jejich obyvatel lépe,
než když jsem začínal. V případě Vaší důvěry jsem
připraven v započaté práci pokračovat a čelit výzvám,
které před Medlánkami stojí.

50 let, živnostník, radní a předseda finančního výboru
4. Tomáš Lhotský

V Medlánkách žiji už přes dvacet let. Postavil jsem si tu
dům a začal se tu cítit doma. Medlánky pro mě vždycky
měly kouzlo vesnice ve městě. Je tu kus přírody,
sousedé a přátelé se mohou potkat na plese nebo na
hodech. Je tu kam jít za sportem i kulturou. Zkrátka je
to příjemné místo k životu a byl bych moc rád, aby
Medlánky takové zůstaly.

44 let, stavební inženýr, vysokoškolský pedagog, výzkumný
pracovník centra AdMaS, předseda komise výstavby a
územního plánování

7. Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Jako vysokoškolský pedagog na Fakultě stavební VUT
v Brně se zabývám problematikou trvale udržitelného
rozvoje ve stavebnictví. Tyto principy bych rád aplikoval
při rozhodování zastupitelstva. Několik volebních
období jsem se jako zastupitel a předseda komise
výstavby a územního plánování spolupodílel na rozvoji
Medlánek. Z mého pohledu je trvale udržitelný rozvoj
pro Medlánky klíčový.

41 let, architektka, fotografka, předsedkyně komise kultury a
práce s mládeží, členka komise výstavby a komise majetkové

8. Ing. Blanka Teplanová

Medlánky byly před lety "láskou na první pohled"
(klidné prostředí, příroda, ale i centrum města na
dosah). Postupně se z neznámých sousedů stávali
známí, kamarádi a přátelé na celý život. Společně s nimi
a pro ně bych chtěla pomáhat Medlánkám být ještě
lepším místem k životu.

78 let, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti,
organizátorka Klubu medláneckých důchodců a hodových
nácviků, členka finančního výboru a komise kultury
a práce s mládeží, učitelka v důchodu

5. Mgr. Vladimíra Vespalcová

Jako místní rodačka se hodlám i nadále věnovat práci
v klubu důchodců, organizovat poznávací zájezdy,
cvičení pro seniory a různé kulturní akce pro občany
tohoto věku. Ve Sboru pro občanské záležitosti a komisi
kultury se chci dále podílet ve spolupráci s úřadem
městské části na blahopřáních občanům 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.

44 let, místostarostka Medlánek, předsedkyně spolku Občané
pro Medlánky z. s.

2. Kateřina Žůrková

Už dvě volební období působím jako místostarostka
Medlánek a pořád je na čem pracovat. Chci pokračovat
v rozvoji komunitních aktivit a obnovit po pauze
způsobené covidem společenský a kulturní život na
maximum. Nadále chci pracovat na velebení životního
prostředí a také na našich mnoha projektech, které
dělají naši městskou část dobrým místem pro život.

46 let, předsedkyně Dětského klubu Medlánci, místostarostka
Sokola Brno-Medlánky, radní a předsedkyně komise školství a
sportu, fyzioterapeutka

3. Dipl. Fyz. Zdeňka Brabcová

Se svojí rodinou žiji v Medlánkách již přes 20 let. Po
celou dobu vnímám, jak se naše obec mění v místo, kde
je radost žít a pracovat. Při své práci radní, v OPM,
v Dětském klubu Medlánci i v Sokole mne velmi těší,
když vidím spokojenost medláneckých spoluobčanů
všech věkových kategorií. Proto se chci i nadále v Med-
lánkách věnovat hlavně rodinám, podpoře školství
a sportu, protože i přesto, že je to někdy náročné
a zdlouhavé, tak mi tato práce dává smysl.

38 let, projektová manažerka na mateřské dovolené, členka
kontrolního výboru, cvičitelka hodových nácviků

6. Ing. Klára Drápalová

Čím déle v Medlánkách bydlím, tím více je mám ráda.
Jsou pro mě místem, které v sobě spojuje klid přírody,
zázemí a sportovní vyžití nejen pro děti, místní tradice
i blízkost brněnského centra. To vše nevzniká jakousi
samozřejmostí, ale stálou prací a láskou nás všech. Na
vlastní kůži jsem to zažila při práci na medlánecké
radnici jako kulturní referentka. Záleží mi na tom, aby
v Medlánkách byl dostatek kulturního dění, sportov-
ních aktivit pro všechny a chtěla bych se zaměřit i na
rozvoj a zkvalitnění školního medláneckého prostředí.
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41 let, zahradní inženýrka, předsedkyně komise životního
prostředí, organizátorka akce Ukliďme Medlánky

15. Ing. Kateřina Richterová

Mou prioritou je medlánecká zeleň a čistota veřejných
prostranství. Těmto tématům se dlouhodobě věnuji jak
v Medlánkách, tak i ve svém profesním životě.

50 let, terapeutka a koučka osobního rozvoje, členka redakční
rady Medláneckého zpravodaje

12. Ing. Jana Hušková

Medlánky jsou dobré místo pro život. Jsem ráda, že pro
mě a mou rodinu jsou domovem už víc než dvacet let.
Spojuje se tu kouzlo venkovského života se silnými
sousedskými vztahy, tradičními akcemi a krásnou
okolní přírodou s výhodami bydlení ve městě. Těší mě,
že díky svému členství v OPM a v redakční radě
Medláneckého zpravodaje jsem blízko všemu dění
a mám možnost se podílet na rozvoji naší krásné čtvrti.

28 let, učitel, lektor enviromentálních programů v centru
Lipka a hlavní vedoucí dětských táborů

11. Mgr. Michal Horký

V Medlánkách jsem se narodil a s malými přestávkami
žil celý život. Postupně v Medlánkách dokončuji své
bydlení a chtěl bych zde založit rodinu, proto považuji
za důležité zajímat se o místní dění. Své zkušenosti pro
práci s dětmi a dospělými získávám v Lipce, kde jsem
lektorem enviromentálních programů a hlavním vedou-
cím letních táborů a kroužků.

77 let, starosta Sokola Brno-Medlánky, stavební inženýr
v důchodu, člen komise školství a sportu

14. Ing. Josef Ptáček

Od roku 1991 jsem starostou TJ Sokol Medlánky,
a proto je mojí prioritou podpora medláneckého
rekreačního sportu všech věkových kategorií. Kromě
indoorových sportů a her chceme podporovat
i rekreační sporty v krásné okolní medlánecké přírodě.

44 let, asistentka pedagoga, členka
komise životního prostředí a správkyně komunitní zahrady

10. Elena Stávková, DiS.

Komunitní život v Medlánkách se podobá vesnici a to
mi vyhovuje. I díky přátelům, se kterými jsem se zde
seznámila a stále držíme spolu, je mi tu dobře. Pro mne
je zdravá půda poklad, který je třeba chránit. Zdravé
a bezpečné prostředí je důležité nejen pro pohodu
občanů, ale také pro místní faunu. Jsem pro ekologické
nakládání a využívání odpadu a černé skládky mi vadí.

42 let, učitelka, předsedkyně redakční rady Medláneckého
zpravodaje, členka komise školství a školské rady ZŠ Hudcova

9. Mgr. Kateřina Bukovjanová

Medlánky znám od dětství a s rodinou zde žijeme 16
let. Po celou dobu využíváme všech možností, které ta-
to městská část nabízí: místa pro odpočinek, sport
i procházky, vyžití s dětmi, knihovnu, CVČ, navště-
vujeme různé akce i farmářské trhy. To vše zejména díky
péči a práci těch, kterým na Medlánkách záleží – OPM.

55 let, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brno, Pastviny
13. Mgr. Markéta Olbertová

Do Medlánek jsem se vrátila po několika letech. Je to
úžasné místo, kde dlouhodobě chceme žít a kam
chceme zvát své děti a vnoučata, kterých mám už šest.
To, co mohu Medlánkám dát, je moje celoživotní
zkušenost se školstvím. Působím jako ředitelka
základní a mateřské školy, jsem speciální pedagog.
Práce s dětmi dává smysl a ráda bych v Medlánkách
podpořila aktivity, které směřují právě k nim a k jejich
rodičům a prarodičům. Baví mě hledat nové cesty,
proto kromě tradiční školy buduji Montessori třídy.
Těším se, až své zkušenosti využiji i v Medlánkách.

Medlánecké farmářské trhy
Ukliďme Medlánky

Brigády v Přírodní zahradě
Pálení čarodějnic
Hry pro Medlánky

Dýňování

Rozsvícení medláneckého
vánočního stromu se
sbírkou Krabice od bot
Cyklus seminářů
Vzděláváme medlánecké
Univerzita třetího věku
Dobrovolnická výsadba
stromů
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