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BLAHO VŠECH OBČANŮ,
TOŤ OČ TU BĚŽÍ
Jaro je tady a na severu už máme konečně vedení radnice.
Gratulujeme nově zvolené starostce MČ Brno-sever a přejeme jí hodně úspěchů v její práci! Domluvená koalice nezakolísala a její kandidát, podpořený i komunisty a „ódéeskou“, dostal potřebný počet
hlasů. Nenadálá změna původního kandidáta koalice na post starosty byla překvapivá. Byla důsledkem vykutálenosti hnutí ANO,
které vystrašilo důvěřivou ČSSD smyšlenou informací, že ANO jde
do koalice s hnutím SOL. To byl chytrý taktický tah, díky němuž
vygenerovalo hnutí ANO na Brně-severu velice slušný politický zisk.
Při přebírání funkce prohlásila novopečená starostka, že bude dbát
o blaho všech občanů městské části Brno-sever, což je jistě velkým
příslibem. K tomu jí bude sloužit především její zastupitelský klub
hnutí ANO, který je složený ze zcela nových a zkušenostmi s chodem
městské části nepoznamenaných tváří, což zmínění svorně uvedli
ve svých kandidátských projevech. I jim gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v jejich práci.
Pro některé další koaliční partnery byly zřízeny nové placené funkce
radních, což bylo vysvětleno potřebou zlepšit řízení úřadu, aby byl
operativnější a akceschopnější. Dosavadní starosta Hakl to odůvodnil
faktem, že tito lidé pracují 24 hodin denně minimálně tím, že jsou
24 hodin denně k dispozici občanům. Když se o tom strhla v rámci
ustavujícího zasedání zastupitelstva polemika a padla námitka, že dosud stačilo o několik placených míst méně, bylo nakonec řečeno, že si
to může udělat vedení radnice, jak chce. S tím, že necelé 3 miliony
ročně na platy v těchto nových funkcích není v rámci 350 milionového rozpočtu městské části nijak zásadní položka. Je tedy potřeba
doufat, že zvýšením počtu těch, kteří budou pečovat o blaho občanů,
se skutečně blaho občanů zvýší. A ukáže se tak, že neměli pravdu ti,
kteří překřtili již na podzim pětikoalici na Bratrstvo kočičí pracky.
V této chvíli je takové hodnocení předčasné, nelze přeci dělat účet
bez hostinského. Koalici to zatím
podle všeho vcelku klape, což bylo
vidět i na plese městské části na
Musilce, kde se před půlnocí svorně křepčilo a velký úspěch sklidil
klasický rockový hit „Highway to
Hell“. Ale nedělejme laciné závěry,
nemusí být pravdivý názor politologů, že pětikoalice je cestou do
pekel. Může být na severu naopak
i líp.

Pěkné jarní dny přeje všem
Martin Maleček, předseda hnutí SOL

NOVINKY Z LESA

Pozorným návštěvníkům lesa nad Lesnou jistě neuniklo, co se zde
změnilo od posledního vydání Listů severu. Zmizely nejen vyvrácené
borovice na ploše loňského zásahu, ale i souše podél celé hlavní cesty
mezi Soběšicemi a Lesnou, částečně bylo osekáno i akátové zmlazení
zasahující do pěšiny. Pozorní čtenáři si možná vzpomenou, že právě
na tyto nedostatky v péči o les jsme v předchozím čísle Listů upozorňovali. Není nám sice známo, kdo o těchto úpravách (konečně)
rozhodl, touto cestou mu ale vyjadřujeme své díky!
Jen vytrhané pařezy s uhnilými kořeny svědčí o tom, že zásah přišel
„za pět minut dvanáct“. Dobrou zprávou je však nejen to, že je v lese
bezpečněji, ale už sám fakt, že vlastník lesa na naše připomínky reaguje a zřejmě je už nepovažuje za zcela hloupé a neopodstatněné.
Špatnou zprávou by ale naopak bylo, kdyby celá akce opět probíhala
jen „pro efekt“. Ve dnech 8. – 11. dubna 2015 totiž bude na MENDELU probíhat mezinárodní konference o výmladkových lesích, jejíž účastníci by měli navštívit také ukázková stanoviště.

Pokračování na straně 4

HNUTÍ SOL V OPOZICI, ŽENY NA RADNICI
A VÍCE PLACENÝCH FUNKCÍ PRO KOALICI
Ve čtvrtek 19. 3. 2015 proběhlo ustavující zasedání na podzim zvoleného zastupitelstva MČ Brno-sever. Hnutí ANO se podařilo vygenerovat v posledních dnech před ustavujícím zasedáním zastupitelstva další politický zisk, kterého dosáhlo díky fingovanému zájmu o koaliční partnerství s hnutím SOL. ČSSD ustoupila a stáhla Rostislava Hakla
z pozice starosty. Hnutí SOL zůstává v opozici, Barbora Maťáková je starostkou. První místostarostkou je Kateřina Kalinová (ČSSD) a další místostarostkou Patricie Krejčí (která již z hnutí ANO vystoupila, ale mandát jí zůstal a byla hnutím ANO navržena na post místostarostky).
Při volbě starosty byl navržen jako protikandidát předseda vítězného hnutí SOL Martin Maleček, kromě
zástupců hnutí SOL ho podpořila i KDU-ČSL. Zbylé politické subjekty preferovaly kandidáty navrženého hnutím ANO. Jako protikandidáti na místo prvního a druhého starosty byli pak navrženi Petr Hladík
(KDU-ČSL) a Karla Hofmannová (hnutí SOL). Podle předpokladů neuspěl ve veřejné volbě nikdo z nich.
Hnutí SOL i KDU-ČSL navrhovali tajnou volbu, při které by nebylo možné kontrolovat stranickou disciplínu jednotlivých členů politických subjektů, ostatní byli ale proti. Hnutí SOL bylo zcela odstaveno
z účasti ve finančním výboru (přestože je obvyklá praxe, že každý politický subjekt má v tomto výboru
jednoho zástupce). Do výboru kontrolního byl zastupitelstvem zvolen za hnutí SOL Martin Maleček.
Shromáždění občané vnímali velice pozorně, že koalice odmítla zařadit do programu zastupitelstva návrh
KDU-ČSL, aby byl dodatečně zařazen obvyklý bod dotazy a připomínky veřejnosti.
Díky hnutí SOL má městská část rozpočet, záměrem hnutí ANO totiž bylo vyřadit bod schvalování
rozpočtu z programu zastupitelstva, s odůvodněním, že není dost přehledný a propracovaný. Vzhledem
k tomu, že prakticky kopíroval rozpočtové provizorium, kdo chtěl, mohl jej již několik měsíců znát. To, že
městská část rozpočet potřebuje, bylo nad slunce jasné. Návrh hnutí SOL podpořila i ČSSD a rozpočet byl
nakonec přijat (i hnutím ANO a dalšími).
Pokračování na straně 3

AUTOBUS 46/X5: LESNÁ A ČERNÁ POLE
SI PŘEJÍ PONECHAT „TÁGO DO MĚSTA“
Kdo jezdí autobusem číslo 46, ten si nemůže vynachválit rekonstrukci ulice Milady Horákové, díky níž je to do centra Brna
pouhých 10 minut. Není tedy žádným divem, že jsme v lednu
na etkání s občany v Černých Polích i na Lesné slyšeli, že by si
široká veřejnost přála ponechat, jak někteří říkali, „tágo do města“. Od února vyvíjíme snahu o to, aby zůstala zachována nynější výluková linka autobusu 46/x5, která jezdí na trase Haškova-Janáčkovo divadlo. Provoz tohoto výlukového spoje by měl
být ukončen ve chvíli znovuotevření ulice Milady Horákové, což je plánováno na 1. 7. 2015. Ale je
otázka, zda by nebylo možné ponechat toto takřka ideální přímé spojení severovýchodní části Lesné
a severozápadu Černých Polí s centrem. Již jsme v tomto směru jednali se zástupci Dopravního podniku města Brna i některými zástupci vedení města Brna. V hrubých rysech byl tento návrh zmíněn
i na úrovni Rady města Brna. Tato myšlenka má logicky podporu i z úrovně MČ Brno-sever, bývalý
starosta psal v tomto ohledu dopis na Magistrát města Brna i DPMB. My budeme o možnosti zachování trasování autobusu 46 dále jednat a předložíme zevrubnou analýzu výhod, které by takové
řešení přineslo. Bude mimo jiné záležet na tom, zda se podaří tento návrh dostat do zpracovávaného
„Dopravního plánu města Brna na rok 2015“. Pokud by se to povedlo, sklidí vedení města Brna velký
aplaus mnoha tisíců obyvatel Brna-severu.

Martin Maleček

POMÁHAT A CHRÁNIT – FASÁDY
Našetřili jsme peníze, opravili jsme fasádu, zaplatili
a „kdosi“ nám ji počmáral. Pokládám sobě i ostatním otázku: „ Co je to za člověka, který ničí to co druhý vytvoří?“
Jestli si chceš čmárat „umělče“ kup si pozemek, postav
zeď a čmárej si. Tvoje věc. V tomto našem státě má platit
zákonem daná ochrana majetku, policie nám má pomáhat a chránit nás i naše nemovitosti. Chrání také vozidla
MHD, vlaky …
Výsledek – projeďte se v Brně linkou č. 25 a 26 v úseku Provazníkova – Mendlovo náměstí. Opravdu
zdařilá ochrana a práv a majetku. Dívám se přes rytinou zničené sklo trolejbusu vandalem. Jedu snad
galerií graffiti, nezpívá tu někdo Sprejer frajer? Ne! Jedu mezi trestnými činy poškozování cizího
majetku. Jedu mezi zničenou snahou, prací a úsilím mnoha slušných a snaživých lidí, kteří chtějí žít
v obci, která pěkně vypadá a kde se cítí dobře.

Pokračování na straně 4

NĚKTERÉ BARIÉRY PADLY

Na podzim jsme po konzultacích se zástupci českého Svazu postižených a dalšími obyvateli a institucemi vytipovali některá místa v Černých Polích a na Lesné, která by bylo třeba upravit tak, aby byla přístupná i tělesně postiženým spoluobčanům. Ve spolupráci s úřadem
MČ Brno-sever byl tento požadavek odeslán na Brněnské komunikace. V posledních týdnech se na některých z těchto míst pracovalo. Nově je možné dostat se bezbariérově
z ulice Ježkova na poštu na Lesné. A díky úpravě posledního sjezdu z chodníku na křižovatce Brechtova
– Seifertova je už možné bezbariérově obejít či na invalidním vozíku objet po ulicích Okružní a Seifertova
celé sídliště Lesná. Budeme se snažit, aby Brněnské komunikace pokračovaly i na dalších vybraných místech.
Martin Maleček

DIVIŠKA SLAVÍ 90 LET SVÉHO VZNIKU

Území v oblasti dnešního Brna-sever se za posledních 100 let značně změnilo, jeho velká část se tehdy nacházela na okraji nebo již za hranicemi města.
Pro rozvoj Brna severním směrem měla na přelomu 19. a 20. století velký význam Královopolská strojírna (tehdy tzv. „Porgeska“), kam za prací přijížděli
dělníci ze širokého okolí. Ti byli také prvními, kdo si v jejím těsném sousedství
začali budovat vlastní bydlení. To sice odpovídalo možnostem svých obyvatel,
mnohdy šlo o provizorní stavby, postupně se ale Diviška (v brněnském hantecu dodnes také Šanghaj, Šanc)
jako jedna z těchto nouzových dělnických kolonií systematicky rozšiřovala o další domy a ulice.
Jako období vzniku Divišovy kolonie uvádí historické prameny nejčastěji polovinu dvacátých let 20. století.
Podle doložitelných údajů u prvních postavených domů se dá vyvodit, že by tímto rokem měl být skutečně
letopočet 1925.
Devadesát let se může v porovnání s podobnými oslavami v obcích v okolí zdát nepodstatné, ale pro dnešní
obyvatele Divišky je to příležitost si celé toto období připomenout a pokusit se jej z nemnoha dobových materiálů a vyprávění nejstarších pamětníků zdokumentovat.
Výročí si spolu s Divišáky můžete připomínat během celého roku při všech akcích, které v Divišce letos proběhnou. Některé z nich jsou již „tradiční“ – kromě nedávného masopustu třeba pálení čarodějnic, Den dětí,
konec školního roku, koncerty v La Skale apod.
Souběžně se připravuje i publikace a film dokumentující historii i současnost Divišky. Chceme proto vyzvat
všechny pamětníky a divišácké rodáky, kteří mají ve svých archivech, šuplících a na půdách jakékoliv materiály týkající se historie – fotografie, novinové články, kreslené obrazy apod. – nebo i jejich rodinného života,
nebo by se chtěli podělit se svými vzpomínkami.
Napište nám na e-mail diviska25@gmail.com, ozvěte se přes www.diviska.cz nebo www.facebook.com/
diviska1925.
Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti

DĚTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PŘI DĚTSKÉ NEMOCNICI ZVOU
NA V ÝSTAVU O NORSKU
Jednou ze zajímavostí
naší městské časti je základní škola při dětské
nemocnici na Černopolní 9. Zřizovatelem této
Ahoj základní školy není
městská část, ale jihomoravský kraj.
Do školy při nemocnici
jsou zařazováni žáci 1.
– 9. ročníku, kteří jsou
chronicky a dlouhodobě
nemocní i žáci jednorázově krátkodobě nemocní nebo zdravotně oslabení. Součástí školy je základní škola a školní družina.
Činnost této školy je vzhledem ke svému charakteru hodně
specifická. Pedagogové musejí být v intenzivním kontaktu s lékaři a ošetřujícím personálem. Velice důležitý je individuální
přístup a vzájemná důvěra mezi učitelem a žákem.
Paní ředitelka Marie Plevová dává důraz na široké spektru
aktivit, které jsou součástí výuky. Výuka je tak zpestřována
různými soutěžemi, projekty, divadelními představeními či
uměleckou činností. Žáci jsou do všech aktivit velice intenzivně vtaženi. Pro děti, které musí v nemocnici trávit dlouhé
týdny, se tak škola díky práci pedagogů a vychovatelů stává radostí v jejich nemoci.
V březnu byla otevřena v prostorách vinotéky Na Stopce
ul. Gorkého 50 výstavu o Norsku. Žáci z psychiatrické a ortopedické kliniky měli možnost vyjádřit své prožitky z výuky
o této zemi ve svých dílech. Práce nemocných dětí jsou doplněny fotografiemi, které přibližují autenticky místa této krásné
země. Výstava má zajímavé pojetí a potrvá až do konce května.
Petr Hladík, člen školské rady

S NEJSILNĚJŠÍM MANDÁTEM
OD VOLIČŮ V OPOZICI
Hnutí SOL, které na podzim roku 2014 vyhrálo na Brně-severu volby
s téměř 22% hlasů, se dostalo při povolebním vyjednávání do opozice.
Jak je to možné a co všechno může být ve hře, jsme se zeptali jediné ženy,
která se za hnutí SOL dostala do zastupitelstva, Karly Hofmannové.
Jak vnímáte, že jste v opozici, přesto, že máte nejvíc hlasů?
Není to poprvé v životě, že jsem zůstala out. Naposledy v minulém volebním období, kdy jsem jako nezávislá
byla na kandidátce Zelených. Tehdy jsme se dostali do zastupitelstva jen dva. Přestože v tom období byla
třikrát vyjednávaná koalice, nikdo si na nás jako na potencionálního spojence nevzpomněl. Vlastně to byla
klika, nemuseli jsme být na nikom závislí.
Vám se tedy současný výsledek líbí?
To jsem nechtěla říct. Teď je to jiné. Když si uvědomíte, že ze všech žen v zastupitelstvu máte nejsilnější
mandát a že jste v podpoře voličů hned druhá za vlastním lídrem, cítíte, že něco není v pořádku. Voliči na vás
spoléhají a vy nemáte možnost jim jejich důvěru adekvátně naplnit, to je špatně. Bohužel, je to hra, ve které
se až po volbách domlouvá, kdo s kým bude hrát.
Proč si myslíte, že to takhle dopadlo?
SOL je nové uskupení. Prý nečitelné, neví se údajně, jestli vůbec přežijeme. Ale popravdě, to je hnutí ANO
taky a byli hned v preferencích za námi, druzí. Voliči evidentně chtěli tato nová uskupení a podle toho se
rozhodovali. Ale nevěděli, že ti, co kandidují za hnutí ANO, mají také nějakou politickou historii a vazby
na tradiční strany, které se projevily v současném spojenectví. Nicméně ti, kteří by měli podle volebního výsledku ustoupit, jsou léty zocelení v politických hrách, což my nejsme. Říkáme věci, jak jsou a když hrajeme,
tak na pravdu. To prý se v politice nesmí ...
To jste ale měla vědět, jste taky zocelená politička, byla jste v několika stranách …
Aha, narážíte na to, že prý jsem politický turista. Inu za 25 let člověk toho po své životní cestě něco našlape,
ale když nedojde váš tým … Kde je dnes ODA nebo Unie Svobody? Umřely. Proto říkám, že jsem politická
vdova. Kdysi za HSD, stejně jako nedávno za Zelené, jsem kandidovala jako nezávislá. U Zelených jsem už
málem zůstala, kdyby nebylo akce kácení lesa nad Lesnou a kdyby se chlapi nerozhodli založit SOL. Já mám
totiž les moc ráda.
Jak je to tedy s Vaším politickým programem, máte nějaký?
Myslím, že kdo chce, ten si ho na našich stránkách najde. Ale já vidím naději a obrodu politiky jinde, než v líbivých programech. Komunální politika je o zajišťování nejbližších potřeb lidí tam, kde bydlí. My, kteří jsme
kandidovali, máme každý za sebou své občanské sdružení, které reprezentujeme. Ta sdružení vznikla ne proto, že je někdo direktivně politicky založil, ale proto, že politici přestali vnímat potřeby lidí. A lidé se ozvali.
Reaktivně, ale nahlas. A začali sami dělat to, co bylo potřeba a co bylo v rámci zákonů možné. Na Ježkové
mají hřiště, v Čertově rokli je jich taky fůra nových, na Seifertové už neparkují kamióny, Obzor má dosud
svoji podobu a nehyzdí ho věžáky, stejně jako je zatím nepostavili na Majdalenkách. Je to práce pomalá, ale
trvalá. Mezitím se na nás začali lidé obracet s dalšími problémy, které jsme doufali řešit již z úrovně radnice.
Proč to vlastně děláte, pro peníze?
To myslíte vážně? (smích) Nejsme přece v senátu nebo v parlamentu, ale na nejnižším stupni politiky! Tady
je to, jak s oblibou říkám, o posečené trávě, psích hovínkách a o opravených školkách. Odměna zastupitele
je v řádu jednoho tisíce za měsíc. Nevěříte? Jsou na to tabulky, jsou dohledatelné na internetu. Já jsem žena,
která nerada o problémech dlouho mluví, raději je řeším. Jako doma v rodině, to taky neokecáte. Proto taky
už 15 let jsem předseda SVJ a současně dělám správce domu. Opravy a úklid se musí vyřešit hned, ne až
za měsíce. Tak se to ale bohužel dělá v obecních bytech. A v tom je ten rozdíl, proto plně podporuji privatizaci
obecních bytů, nikoli ovšem jejich výprodej za zbytkové ceny.
Ale u všech oblíbená nejste, někteří se Vás prý i bojí …
Vy znáte někoho, koho mají rádi všichni? (smích) Vlastně ano, malé děti nebo štěňátka, to se asi shodneme,
že je všichni milujeme. Ale kdo se bojí, nemá čisté svědomí. Člověk, který vám ublížil tak, že už jste nenašel
zaměstnání, protože jste mu řekl do očí, co nerad slyší, nebo jste mu dokonce překazil nekalý kšeft, takový
člověk vás určitě mít rád nebude, bude se vás bát a bude vás pomlouvat. Ale je to důležité? Dělá se politika
proto, aby vás lidi měli rádi, nebo proto, aby kolem vás fungovalo to, co fungovat má a nerozkrádaly se společné peníze?
Takže přece jen je politika špinavá věc?
Ne, politika není špinavá, ani čistá. Je taková, jací lidé ji dělají. Bohužel se ale většinou do politiky hrnou lidé,
kteří nemyslí na blaho své polis, ale na sebe a politika jim je nástrojem, ne cílem. A tito lidé si velmi rozumí
a dokážou se rychle domluvit a postavit obranný val proti těm naivkům, kteří si myslí, že to jde i jinak. Ale
přece si říkám - co když to ale přece jen jde jinak?
Říkáte o sobě, že jste kulturolog, co to znamená?
Vědec, zabývající se kulturou? To by byl otrocký překlad. Vystudovala jsem „vědu o kultuře“ a před tím
pěveckou konzervatoř. Vyrostla jsem v divadle a celý život jsem pracovala na nějaké pozici v kulturních institucích. Od umění k učení, přes marketing k managementu. Teď jsem předseda Komise pro kulturu Rady
města Brna. Beru to jako logické vyústění své životní a profesní dráhy.
Jste členkou Zastupitelstva města Brna, jak se to stalo?
Když vznikalo hnutí SOL jako útvar, sjednocující občanské iniciativy na Lesné, měla jsem vizi, že by podobný subjekt měl vzniknout i na úrovni města. V té době už se scházely brněnské občanské iniciativy a
konzultovaly spolu své problémy. Když postupně vystupovali jejich lídři na Zastupitelstvu města Brna proti Aktualizaci územního plánu, uvědomovala jsem si, že tahle síla musí vyhrát volby. Ale na propojení už bylo
málo času. Vzniklo však reaktivně Žít Brno, jehož iniciátoři přemýšleli obdobně. Spojení obou našich subjektů bylo proto logické a ústrojné. Myslím, že tohle je cesta, jak i na úrovni města politiku obrodit a dokázat,
že politika může sloužit všem občanům, ne jen členům politických stran. A to, že se Žít Brno dostalo nejen
do městského zastupitelstva, ale i do koalice, beru jako signál, že i reálně uvažující představitelé ostatních
politických stran vnímají přání voličů jako zákon. Myslím, že je v tom naděje pro budoucí vývoj komunální
politiky i na naší městské části.
Děkuji za rozhovor.
Martin Cibula

HNUTÍ SOL V OPOZICI ...
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Koalice ČSSD, ANO, TOP 09, Strana zelených a Společně pro Brno-sever si prosadila navýšení uvolněných (na plný úvazek placených)
funkcí z tří a půl v minulém volebním období na šest. Přičemž pro
rozpočet městské části to bude představovat přes 2 miliony Kč ročně na platy těchto nově zřízených postů. Uvolněnými (tedy jako plný
úvazek placenými) posty jsou nyní vedle starosty a místostarostů také
tři místa radních. Ty obsadil Rostislav Hakl (ČSSD), Martin Šrubař
(TOP 09) a Zuzana Bímová (Společně pro Brno-sever). Další návrh
na zřízení nové uvolněné (tj. placené) funkce předsedy kontrolního výboru nakonec nezískal většinu a neprošel, když proti němu vystoupila
také koaliční Strana zelených. O dalších nově zřizovaných funkcích se
strhla chvílemi velmi emotivní diskuse mezi opozičními a koaličními
zastupiteli.
Rada městské části Brno-sever bude mít 5 zástupců za Hnutí ANO, 3
zástupce za ČSSD a po jednom za Stranu zelených, TOP 09 a Společně pro Brno-sever.
Je s podivem, že hnutí ANO ponechalo dále Rostislavu Haklovi řízení
a dohled nad rezortem bydlení. Právě práce odboru bydlení, potažmo
jemu podřízené správcovské firmě 1. městská správní, a.s. byla v poslední době kritizována velkým počtem obyvatel MČ Brno-sever.
„Budu dbát na blaho všech občanů městské části,“ byla první slova Barbory Maťákové po převzetí starostovské funkce.
red

Další zasedání zastupitelstva se koná 23. dubna 2015,
tentokrát v 15 hodin, opět v prostorách klubovny MČ
Brno-sever. Nyní již budou bodem programu i připomínky a dotazy veřejnosti. Přijďte se tedy podívat na své
zástupce a případně s nimi promluvit.

NORDIC NA LESNÉ

Je jaro a my nestačíme zvedat telefony. Přibývá lidí, kteří se chtějí
naučit Nordic walking pro zlepšení kondice a poznat kouzla tohoto
dynamického pohybu. Ten je někdy mylně spojován pouze se starými lidmi. Za humny Lesné jsou skvělé cesty a cestičky, na které se
můžete vydat. Můžete začít u nás, zastavit se a zkonzultovat, co vás
zajímá ohledně severské chůze, nechat prověřit vaše hole, půjčit si
zdarma naše finské sportovní hole, nahlédnout do našeho obchůdku s holemi, nebo se osobně přihlásit na kteroukoli z našich akcí.
Pořádáme výšlapy okolo Brna, skupinové a soukromé lekce, jednodenní kurzy nebo pobytové víkendy. Co se s námi vlastně naučíte?
Už 12 let inspirujeme lidi k pohybu venku v přírodě a pro všechny
čtyři roční období nám k tomu skvěle funguje severská chůze, což je
dynamická chůze ze speciálními, lehkými, pevnými a chytře zkonstruovanými holemi, jejichž smysl je v zapojení paží a trupu do pohybu vpřed. Jedna z našich účastnic nám napsala: „Ahoj Miro, ještě
jednou se chci vrátit k nedělnímu dopoledni, neb bylo nádherné.
Byla jsem moc potěšena, když mi přišly SMS s díky a vyjádřením
parádních pocitů. Jsem moc ráda, že jsem své nadšení z tvého láskyplného předávání know-how o pohybu a cvičení s holemi mohla
sdílet s celou skupinkou. Ráda bych vás uháněla o další termíny...
Měj se krásně, Jířa“

Těšíme se na vás, za Nordic sports Miroslav Mira a Daniela Mährischlová

Najdete nás na Dusíkové 5 ve vzdělávacím centrum Maják za Majdalenkami
vždy od 8 do 14 hodin, většinou až do 18 hodin a to nejlépe dle dohody.
Tel.: 548 221 582 | info@nordicsports.cz | www.nordicsports.cz

LESNÁ JE 50 LET LESNOU

V roce 2015 je to přesně půl století, co dostalo sídliště Lesná své
jméno. Ale nebylo to jméno původní. Projekční práce na tomto
unikátním obytném celku v zeleni započaly pod taktovkou Ing.
arch. Františka Zounka už v roce
1960 a v té době neslo sídliště název „Za Tišnovkou“, podle stejnojmenné železniční tratě Brno-Tišnov. (Pokud tedy
chceme pátrat po historii Lesné, v archivech je třeba hledat do roku 1965 heslo „Za
Tišnovkou“.) Když se schylovalo na počátku roku 1965 k nastěhování prvních obyvatel
budovaného sídliště, bylo třeba pojmenovat ulice v plánovaném obytném celku. Při té
příležitosti bylo rozhodnuto, že nové sídliště ponese název „Lesná“, podle své polohy
ve svahu obklopeném ze tří stran lesy. K tomuto přejmenování došlo 24. března 1965,
společně s pojmenováním všech 19 ulic budovaného sídliště.
Krátce na to se na Lesnou nastěhovali první uživatelé nových bytů. Historicky první
dokončený a obydlený dům byl menší z panelových bloků ulice Heleny Malířové, tak
zvaná „krátká Helena Malířová“. Bytová výstavba začala na Lesné v roce 1964 a postupovala od jihovýchodu nahoru (kolem dnešní ulice Seifertova), dále pokračovala
výběžkem ulic Jurkovičova a Loosova a postupovala zpátky dolů po západní straně, kde
skončila ulicí Slavíčkovou. Jako poslední část bytové výstavby v rámci tzv. investiční
akce Lesná byly postaveny v letech 1967-1968 věžové domy na Halasově náměstí. Posléze vznikl soubor čtyřpodlažních domů ulice Třískalova (v roce 1972) a bytový komplex Barvy (v polovině 70. let). Co se týče skupiny domů ulice Třískalova, pojmenování dostaly už v roce 1965, vypadá to tedy, že se s nimi počítalo v původním projektu
sídliště, ale v rozpočtu celé stavby je nenajdeme a podle spoluautora koncepce sídliště
Lesná Ing. arch. Viktora Rudiše to nebyla přímo součást tzv. investiční akce Lesná.
Tyto a mnoho dalších faktů a informací z historie a současnosti Lesné obsahuje sborník
Lesná – 50 let sídliště. Tato kniha byla vydána nákladem
občanských iniciativ v roce 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení výstavby Lesné (před samotnou bytovou
výstavbou se od roku 1962 budovaly nejprve komunikace a
inženýrské sítě, paralelně s bytovou výstavbou pak probíhala
od roku 1964 výstavba občanské vybavenosti a sadové a dokončovací úpravy).
Kniha o Lesné je k dispozici v papírnictví Dalia, Fillova 2 (naproti Obzoru) v pondělí až pátek 14-18 hodin a v sobotu 8-11
hodin nebo na lesnabrno@volny.cz
Martin Maleček

SOBĚŠICE – OŘÍŠEK PRO PĚŠÍ

Poněkud ve stínu otázek ohledně projektu hřbitova
pro celou spádovou oblast i ohledně způsobu hospodaření v okolních lesích zůstávají v Soběšicích
problémy s infrastrukturou komunikací pro pěší.
O tom, jaký vliv mají na každodenní život v místě,
však svědčí velký zájem, který jim občané věnovali
na setkání se zástupci hnutí SOL. S překážkami se
zatím setkává snaha o vyznačení dalšího přechodu
pro chodce na ulici Zeiberlichova přímo v centrální
části obce, nedaří se realizovat dobudování chodníku pro pěší na Útěchovské, při výstavbě na ulici
Výzkumní se s pohybem pěších patrně již dopředu
nepočítalo vůbec.

Tomáš Kohoutek

SOKOL V HUSOVICÍCH

Doplňujeme rozvrh tělocvičen, na který v minulém čísle nezbylo místo.

NOVINKY Z LESA
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Plocha, kde probíhal převod na les nízký loni, sice mezi plánovanými cíli exkurzí není,
ale co kdyby někdo zabloudil i sem ...
Účastníky konference bychom rádi právě na toto místo pozvali. Domníváme se, že
právě taková forma převodu, jaká je k vidění zde, může dobré myšlence pěstování výmladkového lesa spíše ublížit. Rovněž chceme podnítit další diskusi o možnostech
hospodaření v tomto příměstském lese, které by respektovaly jeho význam a doceňovaly jeho ráz smíšeného a různověkého porostu – především připomenout myšlenku
šetrného výběrného hospodaření v této lokalitě.
„Programová prohlášení a lesopolitické dokumenty jsou zaplněny tezemi o trvale udržitelném a přírodě bližším hospodaření. Průměrná realita je ovšem na úrovni technicky solidně zvládnutých postupů pasečného lesa“, píše v předmluvě ke klasické knize W.
Ammona „Výběrný princip v lesním hospodářství“ doc. T. Vrška. Domníváme se, že
jeho slova se dobře hodí i na náš případ: kdo o projektu čte jen na papíře, může nabýt
dojmu, že stav lesa se jím jednoznačně zlepší, na vlastní oči si ale každý může ověřit, že
realita je hodně odlišná. Pokusme se tedy dívat se otevřenýma očima, naslouchat a hledat společnou řeč a to nejlepší a odpovědné, nejen „technicky solidní“ řešení. Nadějné
náznaky, že by to mohlo jít, už tu jsou, a my za ně MENDELU děkujeme.
Tomáš Kohoutek

CO TO V YROSTLO VEDLE NÁDRAŽÍ POD LESNOU?
Od počátku března se lidé projíždějící mezi Lesnou
a Černými poli zajímají o betonový sloup u křižovatky Merhautova – Hořejší. Jde o vysílač pro mobilní
zařízení sloužící Správě železniční a dopravní cesty
(SŽDC). Jedná se o stavbu anténního stožáru BTS,
základnové převodové stanice zabezpečující komunikaci v síti GSM, využívané běžnými mobilními
telefony. Investorem této stavby jsou České dráhy,
a.s., resp. SŽDC. Název stavby nese označení „GSM-R“, což znamená, že se jedná o
interní bezdrátovou síť určenou pro jejich komunikační a zabezpečovací systém.
Jiří Sekora

POMÁHAT A CHRÁNIT – FASÁDY
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Bude policie pomáhat a chránit, starosta se starat? Věřím, že ano!Majitelům počmáraným fasád zatím mohu jen doporučit toto: Volejte k posprejované fasádě Policii ČR,
nahlaste trestný čin. Nahlaste pojišťovně, pokud jste pojištěni. V co nejkratší době
sami, nebo pomocí odborné firmy odstraňte tag – čmáranici. Vyčkejme, zda i Brno
bude následovat Břeclav a začne usvědčovat vandaly. Třeba s pomocí počítačového
programu Tag Bust. Vyčkejme a doufejme, na radnicích došlo k obměně.
Věřím v nepočmárané a především hezké Brno.
Pavel Nykl st.
POZNÁMKA PRÁVNÍKA
Na sprejerství pamatuje trestní zákoník v ust. § 228, nazvaném „Poškození cizí věci“:
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.
Je důležité vědět, že „sprejerství“ (postříkání, pomalování či popsání barvou nebo jinou
látkou) je vždy trestným činem – ani při malém rozsahu se nejedná o pouhý přestupek.
Bohužel naprostá většina sprejerů poškozuje cizí majetek právě proto, že se jedná
o adrenalinovou a vzhledem k možnostem policie i o prakticky beztrestnou činnost.
Argumentují slovy „má peníze na dům, jeden tag mu nic neudělá“ nebo „je to společný majetek, takže to patří všem a nikomu“. Proto nezabírá ani hrozba trestní represe
(až tři roky odnětí svobody při způsobení značné škody; prakticky ale jen peněžitý
trest, veřejně prospěšné práce, nanejvýš podmínka při recidivě). V dlouhodobém výhledu může pomoci práce s mládeží a estetická výchova (protože naprostá většina malůvek je opravdu hnusná).
Strategie boje proti sprejerům je individuální záležitostí každé takto postižené osoby.
Od zvýšené ostražitosti a osobního dohledu přes kamerový systém až po důsledné
odstraňování sebemenší kresby. Vzhledem k maskování pachatelů (i obyčejná kšiltovka
stažená do čela činí záznamy nepoužitelnými) nezbývá než doufat ve zvýšení účinnosti
policejního dohledu a dopadení pachatelů při činu. Poslední možností je nákup ředidel
a pravidelná očista ...

JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD
OSMD Brno | Občanské sdružení majitelů domů v ČR | osmd.brno.kanc@volny.cz
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Aktuální dění v naší městské části
Brno-sever můžete sledovat na

www.hnutiSOL.cz

i na

Sdružení občanů Lesné

