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OBČANŮ ČERNÝCH POLÍ, DIVIŠOV Y ČTVRTI, HUSOVIC, LESNÉ, PÍSEČNÍKU, SOBĚŠICA ŠTEFÁNIKOV Y ČTVRTI

ČASY SE MĚNÍ,
DÍKY OBČANŮM
K říjnovým volbám vzhlíželi mnozí s nadějí, že se podaří
zčeřit stojaté politické vody v Brně‑severu. Stalo se. Naprosto
jednoznačným vítězem voleb se stalo politické hnutí Sdru‑
žení občanů Lesné. Ale důležité je, že nešlo o střet politický
v pravém slova smyslu, tedy o střet idejí či ideologií. Na to
jsou komunální problémy příliš spjaté s každodenními po‑
třebami lidí, kteří zde žijí. Šlo o střet přístupu k řešení pro‑
blémů, o střet způsobů, jak se k těmto problémům postavit.
Letošní komunální volby na Brně‑severu ukázaly, stejně
jako jinde, že už dávno není důležitá příslušnost k jakékoli
partaji takzvaného „tradičního politického spektra“. Důleži‑
té je, co a jak je kdo schopen na místní úrovni udělat a jakou
má důvěru lidí. Jinými slovy, koho lidé znají, za kým je vidět
aktivní práce a kdo má podle občanů převzít odpovědnost
za další směřování radnice. Lidé nejsou hloupí, už je nelze
jen tak jednoduše opít narychlo upečeným předvolebním ro‑
hlíkem. Možná ještě trochu předvolební koblihou, předvo‑
lebním burčákem nebo volebním pivem a řízkem. Ale ani to
už nebude mít dlouhého trvání. Jakákoliv předvolební medo‑
vina způsobuje zpravidla povolební kocovinu a čím dál větší
počet lidí se jí proto začíná vyhýbat.
Ale přestože se většina voličů předvolení reklamní medo‑
vině v říjnu vyhnula, dostavila se u nich povolební kocovina.
A tentokrát to byla kocovina silnější, protože lidé už vědí,
že si ji nezpůsobili sami. Mnohým zůstala po předvolebních
koblihách hořká pachuť v ústech. Ale občané také vědí a vidí,
kdo s kým, jak a proč. V opakovaných volbách to budou brát
v úvahu. Povolební rošáda s pětikoalicí byla tím nejlepším
předvolebním signálem občanům a v podstatě už není potře‑
ba další kampaň, všechny partaje můžou šetřit kasy. Lidé už
vědí a na základě toho se rozhodnou.
Jistě, je zde ústavní stížnost a je možné, že se volby opa‑
kovat nebudou a vše se zdánlivě vrátí do starých kolejí. Ale
i kdyby, časy se mění a stojaté vody s letitým stereotypem
se už nevrátí. Informovanost občanů, jejich zájem o dění
na místní úrovni a jejich vztah k prostoru, ve kterém žijí, sílí.
A sílí také chuť a potřeba lidí dění na komunální úrovni ak‑
tivně ovlivňovat. K tomu je připraveno přispět hnutí SOL
(i novorozeňátko Listů Severu) měrou co nejvrchovatější.
Děkujeme všem za podporu, důvěru a spolupráci a pře‑
jeme občanům Brna‑severu klidné svátky a jen to nejlepší
v nastávajícím roce 2015!
Martin Maleček
předseda hnutí SOL

SETKÁNÍ S OBČANY
Rádi bychom Vás pozvali na lednová diskusní setkání
s hnutím SOL, vítězem zrušených komunálních voleb
na Brně‑severu. Jednotlivá setkání se uskuteční vždy
v úterý od 18 hodin na těchto místech:
•    6 . 1. 2015 Restaurace Husovická sokolovna,
Dukelská 7, Husovice
• 13. 1. 2015 Kavárna ERA,
Zemědělská 30, Černá Pole
• 20. 1. 2015 Restaurace U Supa,
Zeiberlichova 48, Soběšice
• 27. 1. 2015 Drutis (klubovna MČ Brno‑sever),
Okružní 21, Lesná

SEVERKA – NÁŠ TRVALÝ PRŮVODCE NOČNÍ OBLOHOU I ŽIVOTEM
Hvězda udávající směr, Stella Maris neboli hvězda moře, brá‑
na nebe, stezka, ukazatel cesty, a ať byla v minulosti nazý‑
vána jakkoliv, Severka je vždy důležitým orientačním bodem
na hvězdné obloze. Jakkoliv mohou být okolní podmínky
nepřehledné a může se zdát, že na cestě k naplnění záměru
narážíme na nepřekonatelné překážky, je třeba mít na paměti
svoji vizi, jasnou hvězdu, která září na nebi. Severku. Při této
paralele je pro nás Severka hvězdou naděje, že nezamrzneme
ve starých stereotypech!
Za krásné symbolické a předvánoční zamyšlení děkujeme
naší příznivkyni a přejeme všem především klidné prožití vá‑
nočních svátků.

OPAKOVANÉ VOLBY A ÚSTAVNÍ STÍŽNOST – JAKÉ MAJÍ DŮSLEDKY
A KDO JE PLATÍ?
Rozhodnutím krajského soudu v Brně byly 13. 11. 2014 zru‑
šeny volby do zastupitelstva MČ Brno‑sever, důvodem byla
soudem zjištěná nezákonnost, která měla vliv na výsledek
voleb. Zrušením voleb zanikly mandáty nově zvolených za‑
stupitelů. Ve vedení radnice zůstala provizorně dosavadní
Rada MČ (složená ze zástupců ČSSD a ODS) a dosavadní
starosta. Občané zrušení voleb nijak nepocítí. Rada zajišťu‑
je běžný technický chod radnice (zimní údržbu, úklid veřej‑
ných prostranství, údržbu zeleně apod.), dobíhají všechny
započaté investiční akce, MČ může přijímat dotace (pokud
není dotační podmínkou čerpání dříve než v dubnu 2015).
S novými investičními akcemi se čeká na nové vedení rad‑
nice, stejně jako s přijetím rozpočtu. Do té doby funguje
radnice v rámci Radou přijatého rozpočtového provizoria.
Předpokládá se, že termín opakovaných voleb bude vypsán
na 14. března 2015, přičemž tyto volby budou probíhat pouze
v jednom dni. Městskou část nebudou opakované volby stát

nic, městská část je neplatí, stejně jako v případě předchozích
říjnových voleb. Náklady s komunálními volbami spojené jsou
hrazeny ze státního rozpočtu, městská část pouze zajišťuje je‑
jich přípravu a průběh.
Proti rozhodnutí krajského soudu podala ústavní stíž‑
nost Rada městské části, která navrhuje, aby bylo zrušeno
toto rozhodnutí o neplatnosti voleb. Ústavní soud není vá‑
zán lhůtou, nelze tedy odhadovat, kdy se k této stížnosti
vyjádří. Zatím tedy zůstává v platnosti, že se budou volby
v polovině března opakovat. Pokud by ústavní soud vy‑
dal tzv. předběžné rozhodnutí, mohl by až do svého ver‑
diktu běh lhůty pro konání opakovaných voleb zastavit.
Kdo platí ústavní stížnost podanou Radou MČ a právní služby
s tím spojené, je otázka, vznesli jsme v tomto směru oficiál‑
ní dotaz. Ústavní stížnost podal za svoji osobu také Rostislav
Hakl.
red

JE JEDNO, KDO VE VOLBÁCH V YHRAJE, ALE MUSÍ TO BÝT FÉR
Přinášíme část rozhovoru s Petrem Hladíkem, který na krajském soudu podal návrh na neplatnost voleb na Brno‑sever. Petr Hladík
je členem KDU-ČSL a v období 2010-2014 byl zastupitelem Brno-sever. V současné době je zastupitelem města Brna. Celý rozho‑
vor můžete najít na www.petrhladik.cz.
Proč jste se rozhodl návrh k soudu podat?
Obrátilo se na mě velké množství občanů, zda bych volby nezpochybnil. Zprvu jsem to odmítal, protože jsem neměl důkazy.
Pak se ale objevili ochotní lidé svědčit. Byli to členové volebních komisí i studenti MU provádějící před volebními místnostmi
průzkum. Další podklady jsem dostal od Nadačního fondu proti korupci. Všechny tyto podklady jsem nechal posoudit právníky.
Ti mi sdělili, že informace obsažené ve výpovědích jsou poměrně silné a návrh má šanci na úspěch. Pak jsem neváhal, vše sestavil
a žádost podal.
Co se vlastně v městské části v dny voleb stalo?
Pan Adam Adámek spolu s příspěvkovou organizací DROM, romské středisko uspořádali v prostorách sálu provozovaného
městskou částí, v tzv. „Musilce“, akci s názvem „Romové, pojďme všichni volit.“ V sobotní části se jednalo o zábavu, kde vystupovali
rapeři. Vstup na tuto akci by pouze na VIP náramky, které byly distribuovány tzv. volebními koordinátory poté, kdy romští občané
odvolili.
Není to ale běžný politický boj? Přece každá strana před volbami nabízí a rozdává dárky, ne?
Je pravdou, že v předvolební kampani všichni politicky angažovaní lidé slibují či rozdávají dárky (formou koblih, burčáku,
propisek či dalších drobností) a přesvědčují obyvatele o volbě té či oné strany. Nicméně ani jedna politická strana již nekontroluje
oslovené obyvatele, jak volili a zda vůbec k volbám šli. Volba je tedy svobodná, dobrovolná a tajná.
V čem konkrétně bylo porušení zákona?
Soud naznal, že systém, který byl použit panem Adámkem, byl mimo zákon právě tím, že využil kombinace doporučení k volbě
kandidátky či kandidáta ze strany autority a bezplatné zábavy po volbách k tomu, aby k volbě motivoval i ty, kteří by k volbám jinak
dobrovolně nepřišli.

LOZÍBKY, HOŘEJŠÍ, MERHAUTOVA – LIDÉ ŘEKLI NE ČERPACÍ STANICI
Už v říjnu se na nás obrátili lidé v souvislosti s plánovanou výstavbou velké čer‑
pací stanice (vedle výdejních stojanů na benzín a naftu také LPG, vše doplněno
dvoupodlažní budovou s obchody). Poskytli jsme jim základní informace a z ve‑
řejných zdrojů přístupnou dokumentaci, pomohli jsme jim sestavit petici. My,
v té době ještě Klub zastupitelů SOL, jsme vyzvali 10. listopadu starostu, aby
do tohoto územního řízení vstoupil a hájil zájmy obce a občanů. K petici, adre‑
sované starostovi, se připojilo přes 220 místních obyvatel. Námitky vůči tomuto
záměru uplatnili vlastníci přilehlých pozemků, včetně BD Lozíbky, sdružujícího
obyvatele v bezprostřední blízkosti se nacházejících bytových domů.Při veřejném
ústním jednání, nařízeném stavebním úřadem MČ Brno‑sever, se na místě plá‑
nované stavby shromáždilo zhruba 60 obyvatel z nejbližší zástavby a přilehlého
okolí. Někteří z účastníků podali ještě na místě své připomínky k plánované stav‑
bě. Také starosta na základě mnohých výzev nakonec uplatnil námitku, v rámci níž MČ Brno‑sever nesouhlasí s tímto záměrem. V námitkách
a připomínkách se objevovalo nejčastěji to, že jde o území již nyní nadměrně zatížené hlukem (železniční trať, vyústění Husovického tunelu, frek‑
ventovaný tah na Lesnou a Soběšice). Z akustické studie vyplývá, že povolená hluková norma je v těchto místech překročena v současné době ve dne
i v noci. Světelný smog, který by se šířil z vysokých poutačů při plánovaném nonstop provozu čerpací stanice, nebyl vyhodnocen vůbec. Také vy‑
hodnocení imisních limitů ukazuje, že toto území je již nyní nad úrovní limitů u znečisťujících látek. Odbor dopravy upozorňuje na dopravní rizika.
Stavební úřad MČ Brno‑sever vyhodnocuje všechny námitky a připomínky a následně vydá rozhodnutí.
red

NA SEIFERTOVĚ UŽ
KAMIONY DEFINITIVNĚ
PARKOVAT NEMOHOU
Co jsme občanům slíbili, to se podařilo.
Dnem i nocí parkující kamiony na ulici Sei‑
fertova na Lesné byly problémem více než
rok. Žádost předchozí starostce MČ Brno‑
-sever na podzim 2013 i naši z června 2014
zamítl odbor dopravy MMB. Ale nenechali
jsme se odradit a sešli se s tehdejším primá‑
torem, kterého jsme seznámili s námi vy‑
pracovanou dokumentací situace, zejména
souhlasem vlastníka komunikace a kladným
vyjádřením Policie ČR. S argumentací jsme
byli úspěšní. Muselo se ještě počkat na pro‑
cesní lhůty, ale dnes již kamiony na Seifer‑
tově parkovat nemohou. Celou peripetii
a další zajímavosti si můžete prohlédnout na
www.hnutiSOL.cz.
red

JAK SE ŽIJE V OBECNÍCH BYTECH

BEZBARIÉROVÉ
PŘECHODY

V průběhu letošního roku byly plošně vyměněny bytové vodoměry. Bohužel, až po neuvěřitelném množství stížností obyvatelů obecních domů
na rozúčtování vodného a stočného. Došlo totiž k tomu, že předchozím vodoměrům prošla povinná lhůta pro opakovanou kalibraci daná zákonem
č. 505/1990 Sb. o metrologii. Podle tohoto zákona musí majitel, který používá vodoměry pro poměrové rozúčtování plateb, tato měřidla nechat
pravidelně v intervalu 5 let kalibrovat (cejchovat, certifikovat). To se u pronajímatele MČ Brno‑sever nestalo a několik let prošlá certifikace pro
rozúčtování plateb nevadila, přestože byl na to pronajímatel opakovaně upozorňován ze strany správce bytových domů. Pronajímatel pro změnu
tvrdí, že na to byl upozorněn až v lednu 2014, přičemž za chybné vyúčtování s prošlou certifikací už dříve dostal pokutu od Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Nebýt povinnosti vlastníka bytových domů mít instalované platné indikátory spotřebované teplé vody od 1. 1. 2015, těžko by se nájemníci dočkali
jejich výměny. Pravděpodobně by zůstal stav vyúčtování vodného a stočného z roku 2013, kdy se všem přihlášeným osobám přiřadila stejná spotřeba
vody. Odbor bydlení ÚMČ Brno‑sever totiž píše, že se o certifikaci vodoměrů mají starat nájemníci sami, mezi sebou vytvořit společenství, které
zajistí certifikaci všech vodoměrů na vlastní náklady. Tento názor je však v rozporu (!) se zákonem o metrologii. Navíc se ukázalo, že Odbor bydlení
ÚMČ Brno-sever nebyl schopen předložit evidenci stanovených měřidel, protože podle něj nejsou používána s významem, pro který byly vyhlášeny
jako stanovená měřidla. Nabízí se tedy otázka, proč byly vůbec vodoměry instalovány a stavy z nich pravidelně odečítány? Bohužel, ještě jedno stejně
nemilé vyúčtování za rok 2014 na nájemníky čeká.
red

V říjnu jsme byli ze strany ÚMČ Brno‑sever in‑
formováni o tom, že Brněnské komunikace, a. s.
připravují projekt rekonstrukce přechodů pro
chodce na přechody bezbariérové. Projevili jsme
zájem o vytipování míst, kde by byly takovéto
úpravy vhodné. Aktivně jsme oslovili nejvíce
kompetentní, ale i Vy se na nás můžete se svými
náměty obracet na kohoutek@solesne.cz, proto‑
že zlepšování stavu komunikací pro pěší a od‑
straňování bariér se neomezuje na jednorázovou
investiční akci.
Více se dozvíte v příštím čísle.
Tomáš Kohoutek
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PŮVODEM JSEM RYZÍ SEVEŘAN
Rozhovor s předsedou hnutí Sdružení občanů Lesné Martinem Malečkem o volbách, Lesné
a seveřanství.
Předpokládám, že kořeny předsedy Sdružení občanů Lesné jsou na Lesné, je to tak?
Není, já osobně jsem z pohledu striktního starousedlictví „náplava“. Na Lesné bydlím zhruba
dvacet let. Vyrostl jsem a víc jak půl života jsem prožil v podstatě uprostřed dnešní městské části
Brno‑sever, na rozhraní Husovic, Lesné, Štefánikovy čtvrti a Černých Polí. Původem jsem tedy
ryzí „Seveřan“. Na tomto území jsem prožil celý svůj dosavadní život. Písečník byl tehdy jako
Foglarova Stínadla, do Husovic jsem chodil na základní a střední školu, většina spolužáků byla
z oblasti Soběšické a Lesné, do hospod jsem chodil v Černých Polích. Do Soběšic se jezdilo
na běžky a na suchohřiby, své první peníze jsem si vydělal na letní brigádě v Cacovickém mlýně
a na zakázané koncerty se chodilo do bývalého zájezdního hostince U Antoníčka v Divišově
čtvrti. Na Lesnou mě osud zavál až v první polovině 90. let a zjistil jsem, že zde existuje zdánlivě
nemožné - bydlet v paneláku a zároveň v lese.
Když odhlédneme od následného zrušení voleb, jaký to byl pocit, vyhrát volby a nebýt ve ve‑
dení radnice?
Možná stejný pocit jako vyhrát výběrové řízení a nemít možnost zastávat místo, na které byl
člověk díky svým výsledkům vybrán. Voliči na Brně‑severu se vyjádřili jasně a očekávali, že je‑
jich volba bude realizována, tedy že budeme součástí vedení radnice. Máme teď vůči všem našim
voličům zodpovědnost a je podstatně těžší této zodpovědnosti dostát a nebýt přitom ve vedení
radnice. Ale umíme s tím žít, lidé vědí, že jsme udělali vždy maximum, z jakékoli pozice. Proto
jsme také vyhráli volby. A pokud se budou volby opakovat, lidé nás ujišťují, že je vyhrajeme zno‑
vu. Je to pro nás povzbuzením a zároveň závazkem.
Čekali jste takový volební úspěch hnutí SOL?
Asi nečekali, na druhou stranu jsme z toho nebyli v šoku. Od začátku jsme věděli, že na Lesné
volby vyhrajeme, lidé nám to dávali od jara najevo, podporovali nás v tom kroku přenést mno‑
haletou práci v rámci občanských iniciativ na pole komunálně politické. Když jsme dali v květnu
ve všeobecnou známost, že jdeme do voleb, byli jsme překvapeni tím, kolik lidí v ostatních čtvr‑
tích Brna‑severu sleduje naše snahy na Lesné a ví o našich výsledcích. Mnozí z nich nás osobně
kontaktovali a zjistili, že jsme pro ně dobrou volbou. Nevadilo jim, že máme v názvu Lesnou,
důležité pro ně bylo, co a jakým způsobem děláme. Vedle toho jsme v rámci možností kromě
Lesné alespoň v Černých Polích a Soběšicích osobně roznášeli dům od domu naše informační
materiály. Byla to sice řehole, ale měli jsme tak možnost potkat se s množstvím lidí přímo v místě
jejich bydliště, diskutovat s nimi a s mnoha z nich jsme navázali i trvalejší kontakty. Máme tak
hromady konkrétních podnětů z terénu, řadou z nich se již zabýváme. Proto jsme se ve volbách
dostali ve všech čtvrtích městské části bez problémů do zastupitelstva a celkově zvítězili s velkým
náskokem.
Proč vlastně jste šli do politiky?
Dlouho jsme to zvažovali a diskutovali o tom. Ale v podstatě, alespoň pro mě, nebylo jiné
cesty. Dostali jsme se do situace, kdy jsme byli oficiálně občanskými aktivisty, ale reálně jsme
se stali v očích lidí na Lesné jejich zástupci, jakousi doslova „neformální samosprávou“. Stále
častěji jsme vstupovali do otázek úprav územního plánu a dalších plánovaných zásahů do stabili‑
zovaných území, lidé se postupně začali obracet místo na radnici na nás, zastupovali jsme téměř
5000 občanů podepsaných pod peticí ve sporu s Mendelovou univerzitou o využití příměstského
lesa nad Lesnou. Začalo nám být naznačováno, že nemáme mandát k zastupování občanů a že
překračujeme území vymezené občanským aktivistům. Připomínalo mně to výroky generálního
tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše z 80. let na adresu tehdejších ochránců přírody ve smyslu: „Ať
jdou vyčistit ten potok… ale nepletou se do politického rozhodování.“ Bylo tedy třeba jít do voleb
a požádat občany, aby tento náš mandát potvrdili.
Někteří zástupci politického spektra vám vyčítají úzké zaměření pouze na Lesnou. Nemají
přece jen také kus pravdy?
Tím „někteří“ myslíte asi zástupce pětikoalice, připravované po volbách. Ano, je to mimo jiné
obsaženo v jejich společném prohlášení. To, že to říkají, ale neznamená, že to tak je. Jiný zástupce
politického spektra, KDU‑ČSL, si to nemyslí. Na společné kontakty při řešení problémů na Les‑

POVOLEBNÍ SETKÁNÍ HNUTÍ SOL S OBČANY
Každý politický subjekt, kandidující v komunálních volbách, by měl vedle předvolebních shromáždění
uspořádat i povolební schůzku s občany. Není bez zajímavosti slyšet informace o tom, proč a jak vznikla
ta či ona koalice a jak se bude v rámci toho dařit splnit to, o čem mluvili kandidáti na ulicích, co se
psalo na plakátech a v předvolebních novinách, kterých byly v říjnu plné schránky. My jsme v rámci
informace občanům o výsledku voleb a povolebního vývoje zvali na takovéto shromáždění. To proběhlo
28. 11. 2014 v tzv. Drutisu, tedy klubovně MČ Brno‑sever na Lesné. Sál byl zaplněn a takřka 150 účast‑
níků shromáždění si pozorně vyslechlo, jak vypadají povolební jednání a co zajímavého a nečekaného
mohou přinést. Odpověděli jsme tím na dotazy občanů, které jsme po volbách nesčetněkrát dostávali.
Martin Maleček

né v minulých letech jsme navázali po volbách,
kdy jsme začali spolupracovat. A obsahem
této spolupráce určitě není jen otázka Lesné,
KDU‑ČSL je stabilní součástí zastupitelstva
MČ Brno‑sever a má silnou vazbu na Magis‑
trát města Brna. Nemyslím si tedy, že by měla
zájem spolupracovat na této úrovni s nějakým
úzce lokálně zaměřeným spolkem.
Když jsme u té vazby na magistrát, jak je
na tom hnutí SOL?
Myslím, že velmi dobře, přestože jsme jako hnutí SOL na magistrát nekandidovali. Členkou
zastupitelstva města Brna se stala Karla Hofmannová, která kandidovala v magistrátních volbách
za Žít Brno. V kontaktu jsme s nově zvolenými náměstky primátora. Konkrétně s 1. náměstkyní
Klárou Liptákovou (KDU‑ČSL), dosavadní starostkou MČ Maloměřice a Obřany, jsme na po‑
čátku roku jednali o společném postupu při hledání komplexního řešení dopravního obchvatu
Obřan. Matěj Hollan (Žít Brno) je z Černých Polí a byl jedním ze stálých a aktivních účastníků
setkávání v rámci platformy Brněnských občanských iniciativ, kterou jsme od počátku spolu‑
vytvářeli. S Martinem Anderem (Strana zelených) jsme úzce spolupracovali v letech 2009-2010,
kdy byl v téže funkci náměstka pro rozvoj a mimo jiné podpořil myšlenku zachování urbanistické
koncepce sídliště Lesná a vznik Územní studie Lesná.
Vraťme se tedy k tomu, že se vaše působení dosud soustředilo na toto území, není to v rámci
celé městské části omezující?
Použil bych analogii - pokud se automechanik vyučí na jedné konkrétní značce, neznamená
to přece, že neumí opravit jiná auta. My jsme vzešli z Lesné, kde jsme se naučili za posledních
osm let spoustu věcí. Když znáte územní plán a jeho mechanismy, tak to použijete a pohlídáte
všude v městské části; pokud víte, jak fungují pravidla údržby zeleně, pravidla pro provozování
dětských hřišť a sportovišť, tak je můžete aplikovat na celé městské části; problémy správy obec‑
ních bytů se také týkají celé městské části podobně jako problémy s dopravou. A tak bychom
mohli pokračovat.
Někdo by ale mohl mít obavy, že vzhledem ke způsobu svého vzniku budete jako Sdružení
občanů Lesné protežovat Lesnou.
Lesná má svá specifika, je to unikátní a v dnešní době neopakovatelné panelové zahradní
město, celorepublikově uznávaný obytný komplex, který je podle názoru jeho obyvatel i odbor‑
níků potřeba chránit – což dokládá mimo jiné nedávná návštěva ministra kultury na Lesné. To
ale neznamená, že by musela být Lesná v rámci správy městské části protežována. Spíše je třeba
v rámci městské části zohlednit specifika jednotlivých čtvrtí městské části. Každá z nich je něčím
neopakovatelná, ke každé patří její genius loci. A v rámci toho je třeba najít takový komplexní
přístup, který bude proporční a vyhovující jak jednotlivým částem, tak celku. Což ovšem vyža‑
duje znalost prostředí a systematické úsilí.
Volby byly zrušeny a byly ohlášeny volby opakované, potom přišla ústavní stížnost, která
může dopadnout i tak, že původní volby budou nakonec opět platné. Vyčkáváte, co bude?
Nešli jsme do voleb s tím, že pokud budeme zvoleni, případně pokud budeme ve vedení rad‑
nice, tak budeme něco dělat, a pokud ve vedení radnice nebudeme, tak nebudeme dělat nic. Hned
po volbách, bez ohledu na situaci, bylo potřeba zajišťovat neodkladné věci. Jednání s novým
vedením města Brna o revizi některých míst v Aktualizaci územního plánu; nesouhlas občanů
s potřebou další čerpací stanice pod Lozíbkami; úpravu problematické zeleně a úprava vnitrob‑
loku na Jugoslávské nebo jednání s Odborem dopravy a Brněnskými komunikacemi o urychlení
zpožděné instalace značek zamezujících parkování kamionů na ulici Seifertova. Seznam podnětů
je dlouhý, něco se podaří ještě do Vánoc, zbytek se dodělá po Novém roce. A jak to se to všechno
nakonec poskládá, to se uvidí.
Uvidíme, v každém případě to ještě bude zajímavé. Budou Listy Severu u toho?
Určitě, Listy Severu budou v příštím roce pokud možno u všeho důležitého.
Rozhovor vedl Dalibor Pírko

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU NA LESNÉ
Druhou adventní neděli byl něco po 16. hodině
slavnostně rozsvícen vánoční strom na Lesné.
Akci připravila Rada občanských iniciativ k. ú.
Lesná, hnutí Sdružení občanů Lesné a místní
organizace KDU‑ČSL. Vybrán byl strom ne‑
daleko školy Milénova a Centra volného času.
Sešlo se mnoho lidí, kteří uvítali tuto možnost
adventního setkání u nazdobeného stromu,
děti zapalovaly prskavky, dozdobovaly stro‑
mek a házely dopisy do Ježíškovy pošty, mohly
se zahřát čajem, dospělí pak domácím svařá‑
kem a grogem. Podařilo se tak založit tradici
rozsvícení vánočního stromu uprostřed Lesné.
Za organizátory popřáli přítomným klidné
Vánoce a úspěšný nastávající rok 2015 Martin
Maleček a Petr Hladík a promluvil i pozva‑
ný farář Pavel Hověz z Duchovního centra
na Lesné, který připomněl význam vánočních
svátků. Vánoční strom zůstane rozsvícen (vždy
od 16 h) do 6. ledna. Do té doby je možno jej
dozdobit, poslat dopis Ježíškovi, nasypat ptac‑
tvu zrní, fantazii se meze nekladou! Na Tři
krále (v úterý 6. 1. 2015 v 16 hodin) můžete
přijít na setkání s koledami u příležitosti zha‑
sínání vánočního stromu.

POZOROVATELNA S-83 HUSOVICE
Husovický kopec je doslova přehlcený his‑
torií. Genius loci je cítit v každém kamín‑
ku. A dominantou je pozorovatelna (bunkr)
na samé špici, ze které lze spatřit téměř celé
Brno, včetně všech skvostů, jako jsou Huso‑
vický kostel, Petrov, Špilberk.
Účel budování pozorovatelen byl zejména
strategický. Musely být pevné, betonové, chrá‑
něné proti útokům, ale nesloužily jako klasické
střílny bunkrů. Jejich umístění bylo vždy v mís‑
tech, kde bylo možno podat detailní informace
dělostřelectvu nebo velení, co se v místní kra‑
jině děje. Na Husovickém kopci jistě sloužila
ke stejným účelům. Vzhledem k politickému
vývoji však armáda její pozici nevyužívala. Tak
se stala v době studené války jakousi rezervou
pro případ, kdyby došlo ke konfliktu.
Pozorovatelna byla vybudována až po dru‑
hé světové válce a strategický význam si za‑

Z MINULOSTI SOBĚŠIC
Na jaře 2014 vyšla obsáhlá kniha Z minulos‑
ti Soběšic, jejímž autorem je pedagog a his‑
torik Ladislav Bartoš. Kniha mapuje historii
Soběšic počínající v 11. století příchodem
Soběcha, pokračující darovacím aktem krále
Václava II., stavbou významného barokního
architekta Mořice Grimma, totálním zniče‑
ním v roce 1945, srpnovými událostmi v roce
1968 a současností do roku 1990.
Za cenu 300 Kč si můžete knihu zakou‑
pit v prodejně Maruška a v restauraci U Supa
v Soběšicích. Publikace má 330 stran vč. 100
stran obrazových příloh a vydalo ji Občanské
sdružení Ostrá Horka. Toto občanské sdružení
vydalo v létě 2014 také brožuru Jiřího Rosypala
pod názvem Historické Soběšice s podtitulem
Průvodce památkami a rozhledna (15 stran
textu plus 10 stran obrazových příloh).

chovává dodnes. Má čtvercový půdorys 300
x 300 cm, se třemi průzory ve stěnách. Ple‑
chová výztuž průzorů byla vytržena. Obdél‑
níkový vchod 60 x 74 cm je z boku pod levým
průzorem a je z týlu (myšlena stěna objektu,
kde není průzor) krytý kamennou zídkou.
Síla stěn je 43 cm, síla stropu 40 cm, obojí
je armováno. Vnitřní rozměry místnosti jsou
vzhledem k zaoblení rohů asi 220 x 220 cm.
V pravém zadním rohu jsou dřevěná dvířka,
za nimiž se po 4 schodech sestupuje do druhé
místnosti o rozměrech 317 x 317 cm a výšce
stejné jako v první místnosti 200 cm. Podlaha
je níž o 80 cm. Naproti vchodu jsou ve stěně
dvě větrací šachty, z nichž jedna snad mohla
sloužit i jako komín od kamen. Na povrchu
jsou tyto větráky ukryty v betonových sloup‑
cích a výdechy mají kryté mřížkou z armatury.
Původní výška nad terénem byla 100 cm.
Dnes je jen artefaktem minulé doby, ale
její pozice je opravdu unikátní. Lze od ní
přehlédnout většinu města. Celý objekt je
však v žalostném stavu. Spousty odpadků a je
těžké i vejít dovnitř. Alespoň ale stačí used‑
nout „na střechu“ betonové pevnosti a kochat
se pohledem. Škoda, nebylo by od věci více
zmapovat minulost, provést očistu a infor‑
movat příchozí milenecké páry, že ne vždy
bylo dobře…
Richard Vetchý

JAK SE ŘÍDÍ SVJ ANEB POJĎME SE SETKAT!
„Kritizovat umí každý, ale že byste to vy mladí
převzali, to ne.“ Takto zněla věta jednoho, dnes
již bývalého člena výboru našeho společenství
vlastníků, díky které jsem v listopadu minulé‑
ho roku převzal správu 280 bytových jednotek.
Tušil jsem, že 280 vlastníků bude představovat
mnoho různých názorů na jednu věc, ale do‑
dnes mě množství názorů a jejich originalita
překvapuje. Nicméně, už když měl náš nový
výbor za sebou svých napoleonských „sto dní
hájení“, přemýšlel jsem, jak to funguje jinde.
Přece nejsme jediní, kdo zrovna to či ono řeší?
A tím se zrodila myšlenka setkání samo‑
správ na území Brna‑severu. Je zřejmé, že

podobné typy bytových domů řeší podobné
problémy a proč vymýšlet již jednou vymyš‑
lené. Stačí se přece setkat, najít témata, která
různě velká SVJ a BD trápí, a potom se už
jenom nechat inspirovat řešením ostatních.
První takové setkání zástupců bytových
samospráv (tj. výborů SVJ a BD) plánujeme
na leden 2015. Věřím, že se nám podaří vy‑
měnit si spoustu tipů a inspirativních názorů.
Pokud máte zájem o účast, napište na e‑mail
setkani@arbesova.org.
Jiří Sekora
předseda výboru SV Arbesova
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KAPLE SV. ANTONÍNA
Letos uplynulo již 165 let od vzniku kapličky
„U sv. Antonína“ neboli nám všem známého
„Antoníčka“ a současně 90 let od přestavby
do její stávající podoby.
Podle pověsti žil v těchto místech jeden
z mnichů kartuziánského kláštera v Králo‑
vě Poli, zrušeného v roce 1782. Mnich žil
ve skalním výklenku, kde si postavil malou
poustevnu, modlíval se před obrazem sv. An‑
tonína, pil vodu z přilehlé studánky a přeží‑
val z darů od lidí. Podle pověsti se voda ze
studánky stala zázračnou. Nemocní se po je‑
jím užití a modlitbách uzdravovali v době
moru v polovině 19. století si procesí mod‑
litbami na tomto místě zázračně vyprosilo
konec této epidemie. Na počest této události
zde vznikla v roce 1849 jednoduchá bílá kap‑
lička. Pozdější zděná ve stávající podobě byla
postavena v roce 1924. Bylo rozšířeno okolní
prostranství a zázemí studánky a o nedělích
sem pravidelně mířila procesí, stávaly zde
stánky a hrála hudba. Po roce 1948 kaple po‑
stupně chátrala a i přes opravu v roce 1972
dále upadala v zapomnění. V roce 1995 byla
z iniciativy P. Mgr. Pavla Hověze, stávajícího
faráře římskokatolické farnosti Brno‑Lesná,
a za přispění sponzorů a farníků kaple znovu
opravena včetně blízkého okolí a studánky.
Dnes slouží kaplička při každoročních
poutích a pobožnostech o svátku sv. Antonína
(13. června) a především je cílem nejen víken‑
dových procházek nás všech z blízkého okolí.
Podrobnější informace o historii i sou‑
časnosti kapličky a nedaleké Divišovy čtvrti
také na www.diviska.cz.
Libor Vyhnálek

