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

UKRADENÉ VOLBY
Dějí se to ale na tom našem Severu věci! Odborník žasne a laik se diví. Zpravidla
se nestává, aby měly zástupy občanů hned několikrát pocit, že jim byly volby
ukradeny. A to dokonce v rozmezí pár po sobě následujících měsíců. Jak a proč
k tomu mohlo dojít?
Poprvé se to stalo na podzim, když občané uvážlivě volili a oprávněně očekávali,
že jejich svobodné vyjádření názoru dojde naplnění v podobě nového složení
radnice. To se však nestalo, ba naopak, na radnici mělo usednout uskupení, které
pro rozmrzelé voliče zdaleka neodpovídalo jejich volební představě. (Aby ovšem
nedošlo k omylu, pocit nelibosti neměli pouze voliči vítěze, ale i mnozí voliči některých dalších hnutí, uskupení a stran, kteří očekávali jiné koaliční zhodnocení
svých hlasů.) Těžko tedy lidem zazlívat, že mluvili v souvislosti s podzimním
povolebním vývojem o ukradených volbách.
Poté však byly podzimní volby zrušeny. Krajským soud došel k tomuto závěru
uvážlivě na základě předložených důkazů a zjištěných skutečností. Bylo tedy
nařízeno, že se budou volby opakovat, a nespokojení voliči zpozorněli. Pocit
zmaru nahradilo radostné vzrušení. Rýsovala se zde možnost vzít si na jaře volby zpět. Možnost volit díky nedávnému ponaučení ještě uvážlivěji. „Půjdeme
znovu a řekneme i všem ostatním“, rozšířilo se mezi lidmi a zavládla povznesená
nálada, že výsledek bude na druhý pokus lepší a již nebude potřeba žádných
bratrstev. Ale Ústavní soud nakonec uvážlivě rozhodnul, že se volby opakovat
nebudou. Nikdo sice nepochyboval o tom, že skutkový stav věci byl zjištěn správně, nicméně zatímco krajský soud to vedlo ke zrušení voleb, Ústavní soud k rozhodnutí, že se nic nestalo, neboť k žádné nezákonnosti buď nedošlo nebo nebyla
prokázána. Lidé jsou pochopitelně poněkud zaskočeni a znejistěni. A mají opět
silný pocit, že jim byly volby podivně ukradeny, že šance udělat to jinak a lépe
byla zmařena. Navíc čtou odůvodnění uvážlivého rozhodnutí Ústavního soudu
tak, že je vlastně v rámci této volebně reklamní kampaně možné úplně všechno
– krom fyzického či psychického terorizování voličů.
Není tedy divu, že přemýšliví a odpovědní voliči uvažují. O tom, že jim nějaké
takovéto další volby už mohou být opravdu ukradené. Ale není třeba se bát,
právě těm přemýšlivým a odpovědným to nakonec stejně nedá. Sever se dává
dohromady, vznikají stále další a další přirozené a neformální vazby mezi těmi,
kterým není vše ukradené. A ti když příště všichni přijdou a řeknou i ostatním,
tak si už volby ukrást nenechají.
Martin Maleček
předseda hnutí SOL

VOLBY SE OPAKOVAT NEBUDOU, CO BUDE DÁL?

Ústavní soud rozhodnul, že se volby na Brně-severu opakovat nebudou. Oznámil to v úterý
17. 2. 2015. Bylo tak zrušeno původní usnesení Krajského soudu v Brně, podle kterého byly
volby na Brně-severu zrušeny z důvodu nezákonnosti, která měla vliv na rozdělení mandátů
jednotlivým stranám. Ústavní soud tak vyhověl ústavní stížnosti, kterou podali Rostislav
Hakl a provizorní Rada MČ Brno-sever (složená ze zástupců ČSSD a ODS).
Více na straně 2

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU ZRUŠENA

22. ledna 2015 byla rozsudkem Krajského soudu v Brně zrušena v posledním roce mnohokrát diskutovaná a odborníky i veřejností kritizovaná Aktualizace Územního plánu města
Brna, soubor ohromného množství změn územního plánu na celém území města Brna. Aktualizace ÚPmB vedle prospěšných a potřebných změn obsahovala i mnoho „zakuklených“
možností, jak vhodně a nenápadně měnit možnosti využití konkrétních území. Byla přijata
v červnu 2014 zastupitelstvem města Brna, hlasovala pro ni nadpoloviční většina zastupitelů,
především tehdejší koalice.
Více na straně 2

BEZPEČNOST V LESE NAD LESNOU:
POZOR, PADAJÍ STROMY!

Že v lese padají stromy je přirozené a nejde o žádný skandál. Jiná je ale situace, kdy k tomu
dochází pouze a právě na ploše zásahu údajně „zvyšujícího bezpečnost“. Podle prohlášení
zástupců Mendelovy univerzity z loňského března měl kontroverzní projekt převodu na les
nízký mimo jiné zajistit, aby údajně přestárlý les nepadal lidem na hlavu. O úpravách porostu
zvyšujících bezpečnost hovořili rovněž zástupci vedení radnice a psalo se o nich i v Severníku, přestože o padání stromů do cesty v této lokalitě do té doby nikdo prakticky ani neslyšel.
Jak se však dalo čekat, po loňském těžebním zásahu se začaly vyvracet právě stromy na ploše
zásahu, které byly ponechány jako tzv. výstavky. Dávejte tedy při svých procházkách pozor.
Více na straně 2

REDAKČNÍ KRÁCENÍ VERSUS CENZURA
(ANEB CO V SEVERNÍKU NEBYLO)

V posledních týdnech se objevila na půdě redakční rady Severníku (informačního bulletinu MČ Brno-sever) polemika. Důvodem bylo tzv. redakční
krácení příspěvku 1. náměstkyně primátora Kláry Liptákové. Z jejího textu, který reaguje na příspěvek Martina Ingra o privatizaci Martina Ingra,
byly v únorovém čísle Severníku vypuštěny bez vědomí autorky tyto pasáže: „Během předchozích let bylo jen a pouze na zvolených představitelích
jednotlivých městských částí, zda bytové domy na svém území do městské
privatizace doporučí. Pokud tak během předchozích mnoha let neučinili, nelze z jejich liknavosti vinit nikoho jiného, než je samotné.“ „Nutno
však podotknout, že v dnešní době po deregulaci nájemného pokrývá jeho
výše potřeby údržby a obnovy domů. Pokud tedy není domovní fond ani
v posledních letech řádně udržován, je třeba se ptát na své městské části,
kam prostředky z vybraného nájemného investovala.“ Vzhledem k tomu,
že zmíněný text náměstkyně Liptákové nebyl nikterak rozsáhlý, nezdá se,
že by musel být krácen kvůli jeho velikosti. Vypuštění těchto pasáží bylo
odůvodněno tím, že s daným tématem nesouvisejí. Z jejich obsahu spíše
vyplývá, že nebyly pohodlné vedení radnice. Vypouštění a škrtání v textu
z důvodu nepohodlnosti jeho obsahu je spíše cenzura než redakční krácení.
Podobným způsobem byla z článku Martina Malečka o přednášce o zeleni
(Severník, listopad 2014) vyškrtnuta věta: „Šlo o volné navázání na nedávné
polemiky kolem projektu převodu lesa nad Lesnou na les nízký a zájem, který tyto otázky mezi veřejností vyvolaly.“ Autorovi bylo oznámeno, že byla
v textu učiněna „drobná změna“ , důvod k tomuto uveden nebyl. Patrně je
tedy zájem veřejnosti o les nad Lesnou někomu nepohodlný.
red

PROČ LISTY SEVERU

Velice nás těší záplava kladných reakcí na vydávání Listů Severu. Snažíme se v „bojových“
podmínkách docílit nejlepšího výsledku. Plánujeme zvýšit počet stránek, materiálu je víc než
dost a čtyři strany na všechno nestačí.
Setkali jsme se s názorem, že Listy Severu jsou hrazeny z peněz za volby, které údajně hnutí
SOL dostalo. Ale to je omyl. V rámci komunálních voleb nedostávají politické subjekty
vůbec žádné příspěvky. Každé číslo distribuované do všech zhruba 23 000 schránek domácností na Brně-severu stojí přibližně 28 000 Kč. Jsou v tom zahrnuty náklady za papír, tisk
a roznos, který zajišťuje jako placenou službu v Husovicích a Černých Polích Česká pošta.
Vše ostatní, jako je například příprava textu k tisku, grafika, roznos po Lesné a Soběšicích,
je buď zajišťováno svépomocí, nebo formou neplacené služby jako podpory. Finanční stránka
vydávání není jednoduchá a jen velmi neradi bychom náklad omezovali.
Listy Severu jsou dosud hrazeny několika málo jednotlivci, kterým stojí za to, aby se občané
dozvěděli co nejvíce informací. Rozpočet každého čísla je doplňován placenou reklamou
a jedinělými, o to důležitějšími, finančními dary.
Pokud se vám Listy Severu líbí a chcete být i nadále informováni, můžete je podpořit formou placené inzerce dle ceníku (www.hnutiSOL.cz/listy-severu/inzerce) nebo finančním
příspěvkem Radě občanských iniciativ (b.ú. 2900716054/2010). Poděkování patří všem,
kteří se nezištně podílejí na přípravě a distribuci Listů Severu, i těm, kteří finančně přispěli.
I jejich zásluhou můžete číst tyto řádky.
Věříme, že se Listy Severu podaří udržet i do budoucna a že si zaslouží, abyste jim zachovali
přízeň. 
red

VOLBY SE OPAKOVAT NEBUDOU, CO TEDY BUDE DÁL?

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU...

Pokračování ze strany 1

Pokračování ze strany 1

Přestože ústavní soud nezpochybnil správnost zjištění skutkového stavu věci, ve svém rozhodnutí
jej hodnotí jinak a dospívá k závěru, že k nezákonnosti nedošlo. „Naproti tomu ve volbách v městské části Brno-sever existence obdobného systému korupce a nepřípustného nátlaku na vůli voličů
prokázána nebyla. Ústavní soud má pochybnosti o tom, zda zjištěné skutkové okolnosti (slibování
bezplatného vstupu a konzumace na „povolební párty“) vůbec nějakou relevantní „nezákonnost“
mohly způsobit, zejména ve světle práva na svobodu projevu chráněného článkem 17 Listiny
resp. článkem 10 Úmluvy. Ve skutečnosti, že pan Adam Adámek některým voličům v některých
volebních okrscích za účast ve volbách sliboval povolební zábavu a pohoštění a současně jim
doporučil, koho mají volit, aniž na tyto osoby vyvíjel nějaký nátlak, nelze bez dalšího spatřovat
nezákonnost, natož nezákonnost působící neplatnost voleb v celé městské části.“
V závěrečném shrnutí odůvodnění Ústavní soud konstatuje, že podle jeho názoru nebyly předloženy přesvědčivé důkazy k vyvrácení domněnky, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Což je
důvod ke zrušení usnesení krajského soudu o neplatnosti voleb.
Celá věc se teď tedy vrací zpět ke krajskému soudu, který má znovu projednat původní volební
stížnost. Jde ovšem o pouhou formalitu, protože krajský soud je v tomto výslovně vázán právním
názorem, který v této věci vyslovil Ústavní soud (jak stojí přímo v nálezu Ústavního soudu).
Kompletní text nálezu Ústavního soudu najdete na www.hnutiSOL.cz

Lednový výrok krajského soudu znamená, že tímto platí v Brně původní
stav územního plánu před tzv. Aktualizací. Na území Brna-severu se to
týká především Majdalenek, Lesné, Divišovy čtvrti a Husovic. Všechno
jsou to lokality, ve kterých došlo k diskutabilním navýšením indexů podlažních ploch a dalším změnám, které byly napadeny námitkami zástupců veřejnosti a individuálními připomínkami občanů, s některými z nich
nesouhlasila ani MČ Brno-sever. V rámci jednání soudu byl jako důkazní materiál použit i dokument, týkající se plánovaného polyfunkčního
objektu v Husovicích (nad parkem Marie Restituty). Zde bylo podle
principů obsažených v Aktualizaci ÚPmB investorovi v rámci další následné změny (tzv. přiměřeného odchýlení ve vymezení hranic funkčních
ploch) umožněno využít ke stavbě navíc plochu 1100m2, která byla dosud vedena v rámci územního plánu jako parková zeleň.
V tisku se objevily zprávy o tom, že někteří investoři se budou snažit
vymoci na městu Brnu kompenzace nákladů, které jim vznikly započetím projektů, které jim umožňovala Aktualizace ÚPmB. Pokud k tomu
dojde, naskýtá se otázka, zda by takovéto kompenzace neměli uhradit
ti členové minulého Zastupitelstva města Brna, kteří jej přijali v červnu
2014, bez ohledu na dlouhodobé upozorňování odborníků, poukazujících na mnohé nedostatky tohoto dokumentu, včetně nedostatečného
vypořádání připomínek veřejnosti.
Vedení města Brna přikročilo k započetí procesu revize zrušené Aktualizace ÚPmB, kdy budou postupně přijímány ty změny ÚPmB, které jsou
potřebné a pro rozvoj města Brna přínosné. Jde především o projekty,
na které Brno může získat dotace z Evropské unie - rekonstrukce dopravního terminálu na Mendlově náměstí, parkoviště v Olomoucké ulici
a revitalizace někdejšího areálu Zbrojovky.
Martin Maleček

Kdy bude nové vedení radnice a jak bude vypadat?

Po znovurozhodnutí krajského soudu, který nevyhoví původní volební stížnosti, dojde k ustavující schůzi zastupitelstva MČ Brno-sever. Odhaduje se, že by to mohlo být někdy v průběhu března. Nicméně v tomto případě nemá krajský soud lhůtu na rozhodnutí, může to tedy být i později.
Vzhledem k tomu, že Ústavní soud zrušil rozhodnutí krajského soudu o neplatnosti voleb,
na podzim zvolení zastupitelé nabyli tímto zpět svůj mandát. Jak bude vypadat složení radnice,
to se uvidí. Dosavadní starosta Hakl oznámil, že platí na podzim utvořená koalice (ČSSD, hnutí
Ano, Strana zelených, TOP 09 a Společně pro Brno-sever). Ovšem někteří z členů této koalice
připustili, že jde o novou situaci, která skýtá nové možnosti pro jednání.
Vítěz podzimních voleb, hnutí SOL, vyzvalo k jednání o budoucím uspořádání radnice ty politické subjekty, které by mohly vytvořit takovou koalici, jež by lépe vyjadřovala vůli voličů. Uvidíme,
jak se dotyční k této výzvě postaví.
Martin Maleček

PÍSEČNÍK SE AKTIVIZUJE A MÁ TAKÉ CO NABÍDNOUT

Jednou z mnoha unikátních
lokalit Brna-severu je i bývalá dělnická kolonie u trati pod
Lesnou, která vznikla původně mezi pískovcovými skalami
v místech bývalého pískovcového lomu. Jak sem postupně přicházejí noví obyvatelé, začíná se
Písečník aktivizovat. S některými lidmi odtud jsme v pravidelném kontaktu, s nově vzniklým Spolkem Písečník plánujeme spolupráci. V lednu 2014 se
do polorozpadlého a jednoho z posledních původních domků přestěhovala brněnská nezisková
organizace Ekocentrum Brno. Členové Ekocentra domek svépomocí citlivě opravují a vzniklo
zde pro veřejnost otevřené Centrum Písečník 94 (dům nese toto číslo orientační). Centrum Písečník 94 nabízí zážitkové dílny a výukové programy pro školy a veřejnost, je zde antikvariát, „šetrný obchůdek“, kopírka, možnost skenování, nabídka grafických prací. (Otevřeno pro veřejnost
je v út, st, čt 13-18.30. Více informací na www.ecb.cz) Písečník má nejen svoji poetiku, specifika,
ale i problémy. Každopádně stojí za pozornost a má také co nabídnout.
red

BEZPEČNOST V LESE ...

Pokračování ze strany 1

Od počátku jsme také upozorňovali na to, že realita převodu je jiná, než
jak se projekt jeví na papíře. Na téma „biodiverzita“ vyšel již v červenci v Severníku silně idylizující článek od někdejší mluvčí MENDELU.
Na zavádějící informace v něm uvedené jsme obratem reagovali a na skutečný stav lesa (především na masivní prorůstání akátem, které je s podporou biodiverzity v příkrém rozporu) upozornili již v červnu veřejnost
i rektora MENDELU.
Prorůstání paseky invazními druhy se vzhledem k umístění a povaze
projektu dalo očekávat s jistotou. A se stejnou jistotou se dalo očekávat
i to, že část výstavků, především přeštíhlené borovice, po skácení okolního porostu ztratí stabilitu a při výkyvech počasí se budou lámat a vyvracet. Že v projektu nejde o bezpečnost, jak jeho zastánci tvrdili na setkání
s občany, musí ovšem být každému pozornějšímu návštěvníkovi lesa jasné už z toho, že byly ponechány mohutné souše i přímo v cestě jen několik desítek metrů od místa kácení. Nyní, když se při letošní velmi mírné
zimě poroučejí mocné výstavky přímo na cestu, je ale zřejmé, že projekt
bezpečnost lesa nejen nezlepšil, ale naopak z něj teprve nebezpečné místo
činí. Pro rekreační funkci lesa je ovšem bezpečnost dokonce důležitější než lavičky, které MENDELU v místě v rámci markýrování vzorné
péče nechala instalovat. Východisko ze situace se hledá jen obtížně. Současný nebezpečný stav lze
řešit dalším kácením rizikových
stromů, to je ale zase v rozporu
s proklamacemi o dostatečném
množství ponechaných výstavků.
Není divu, že skutečná úroveň
„biodiverzity“ i „bezpečnosti“
vrhá ponuré stíny i na představu
třetího B, „moudrého využití biomasy“.Při troše štěstí a opatrnosti
nám při procházce lesem nemusí
nic spadnout na hlavu. Ptejme se
ale, na čí hlavu padá odpovědnost
za zpackané provedení projektu.
A také jaké bude jeho pokračování
– namísto přislíbené odborné i veřejné diskuse je totiž zatím ticho
po pěšině. Totiž až na nějaký ten
výstavek.
Tomáš Kohoutek

K POZASTAVENÉ PRIVATIZACI OBECNÍCH BYTŮ

Nová koalice na brněnském magistrátu pozastavila na jednání Zastupitelstva města Brna
odprodej 25 obecních domů. Na Brně-severu se to týká osmi domů - Černopolní 37, Drobného 76a, Merhautova 102, Merhautova 159, Merhautova 194, 196, 198, Tišnovská 118,
Třískalova 2 a Zemědělská 14, většinou z Černých Polí.
Zastupitelé města Brna se tak rozhodli pro podezření, že nabízené slevy v Pravidlech prodeje domů z vlastnictví města Brna jsou v rozporu s povinnostmi řádného hospodáře při
správě veřejného majetku a zastupitelé by eventuelně mohli být za schválení odprodeje
dokonce i stíháni. Na základě toho se rozhodla nová koalice tato pravidla revidovat, což
slibovala i bývalá koalice ODS a ČSSD už v roce 2012.
Jak se ukázalo později samotným členům komise pro privatizaci, že jde jen o 25 domů,
je nepřesné. Domy určené k privatizaci jsou rozděleny do tří skupin. První z nich již byly
schváleny zastupitelstvem, ale zatím nebyla podepsána kupní smlouva. To se týká čtyř
domů, na Brně-sever jednoho. Druhou skupinou je 25 domů, ve kterých již nájemníci dostali cenovou nabídku, a třetí skupinou jsou domy, ve kterých ještě cenovou nabídku nedostali (asi 15 domů).
Předsednictvo hnutí SOL jedná v současné době jak se zástupci nově ustanovené pracovní
komise pro privatizaci, tak s radními města Brna. V komisi pro privatizaci má i svého
zástupce, PhDr. Karlu Hofmannovou. Usilujeme o to, aby nebyla privatizace zastavena nadobro a aby město našlo zákonnou a relevantní možnost stanovení optimální ceny, včetně
možností splátkového kalendáře pro kupující. Zásadní je fakt, že na Brně-severu, zejména
na Lesné, nedostali lidé stejnou příležitost odkoupit obecní byty, jakou měli obyvatelé jiných městských částí. Přitom mnozí tito občané bydlí v nájemních bytech, o které se bohužel MČ Brno-sever v mnoha směrech nedokáže starat jako řádný hospodář, často téměř
půl století. Lidem na Brně-severu, usilujících o privatizaci obecních bytů, byly kladeny
dlouhé roky překážky, nejdříve ze strany MČ Brno-sever, která má v pravomoci prodávat
jednotlivé byty samostatně, a v posledních letech pak ze strany magistrátu (vždy koalice
ODS s ČSSD). Už vzhledem k tomu, že tito lidé v minulosti aktivně a takřka všemi možnými prostředky o privatizaci usilovali, by bylo spravedlivé, aby jim byla dána možnost tyto
byty odkoupit a aby podmínky prodeje byly pokud možno adekvátní podmínkám až dosud
uplatňovaným.
Další prodej bytů a domů je vázán také přípravou Strategie hospodaření s bytovým fondem
a Koncepcí bydlení v městských bytech, neboť předchozí vedení města nemělo potřebu
v tomto směru plánovat a byty a domy byly prodávány živelně a voluntaristicky. I tato snahavnést systém do hospodaření s bytovým fondem může pozdržet privatizaci těch bytů
a omů, které budou označeny za zbytné z hlediska potřeb města a tedy vhodné k privatizaci.
Usilujeme, a takové signály máme, aby po splnění všech těchto nelehkých úkolů a po jasném stanovení, jakým způsobem a za jakých podmínek lze i nadále byty a domy občanům v nich bydlícím prodávat, byli uspokojeni všichni, kteří mají zájem žít na Brně-severu
ve vlastních bytech a mít své domovy ve vlastní péči.
Karla Hofmannová a Martin Cibula

SPOJUJEME BRNO-SEVER

Ve čtvrtek 5. února proběhlo premiérové setkání zástupců společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD) Brna-severu. Mimo ohlášených zástupců výborů samospráv přijali pozvání také Ing. Josef Tomášek, předseda Nového Domova
SBD, a také Ing. arch. Helena Vařejková a Pavel Nykl, zástupci Občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, kteří informovali o činnosti
sdružení a možnostech spolupráce s SVJ a BD. Dalším hostem byla právnička Mgr.
Lucie Macková, která přítomné informovala o zásadních změnách ve stanovách SVJ
podle nového občanského zákoníku a vymahatelnosti domovních řádů. Svůj příspěvek
o roblematice zavedení bezpečnostního kamerového systému prezentoval i organizátor
celého setkání Ing. Jiří Sekora, předseda Společenství vlastníků Arbesova 1-11.
Akce se setkala s velkým zájmem, sešlo se téměř 40 zástupců asi 20 společenství z Lesné, Černých Polí i Husovic. Nejen na úrovni občansko-iniciativní, ale i prostřednictvím samospráv se dává Brno-sever dohromady. Potěšilo nás, že mnozí z návštěvníků
ocenili smysl této akce a odcházeli po téměř dvouhodinové diskusi s novými kontakty
a zkušenostmi, které, jak pevně věříme, při činnosti společenství zúročí.
Děkujeme za příjemnou atmosféru. Podle zájmu a ohlasů účastníků je jasné, že toto
setkání nebylo zdaleka posledním. O dalším termínu budeme předem informovat.
Jiří Sekora

CITÁT K ZAMYŠLENÍ

„Víte, pětikoalice (po volbách uvažovaná pětikoalice ČSSD, ANO, Strana zelených,
TOP 09, Společně pro Brno-sever - pozn. red.) je vždycky nebezpečná, to by si měli

uvědomit hlavně občané, kteří volí, protože já už říkám, že když vítěz z voleb
získá, na úrovni třeba města Brna, 17%, tak je to špatně, poněvadž to potom
vede k tomu, že se musí ustavovat troj-, čtyř-, pětikoalice a podobně.“

Rostislav Hakl, Události v regionech, 17. 2. 2015

Souhlasíme s tímto apelem
pana Hakla na voliče. Občané by ve svém vlastním
zájmu neměli volit politické
subjekty, které nedosáhly ani
20%. A takovéto subjekty už
by zásadně neměly sestavovat nebezpečnou koalici bez
někoho se slušnějším volebním ziskem.
red
Výsledky Ústavním soudem potvrzených voleb na Brně-severu z 11. 10. 2014

NOVINKY: Yoga, Fit Yoga,
Zdravá záda a pevné bříško
ST
ČT
ČT

18:00 FIT YOGA
09:30 Zdravá záda a pevné bříško
17:00 YOGA

Máme také:
TRX, Be Sexy, Jumping, Senior program, Zpevňování těla,
cvičení pro děti, cvičení pro těhotné a po porodu, osobní tréninky…

V březnu se můžete těšit na víkendové cvičení i akce během týdne. Jumping maraton,
akční ceny vybraných lekcí nebo Mix H.E.A.T. + YOGA v 90 minutách.

Arbesova 12, 638 00 Brno-Lesná,
+420 776 489 324, info@friendsfit.cz,
www.friendsfit.cz

SOKOL V HUSOVICÍCH MĚL PRVNÍ MORAVSKOU TĚLOCVIČNU A TRADICE ŽIJE DODNES

Druhá polovina 19. století se vyznačovala postupným
vzestupem společenského a národního života mezi obyvateli Čech a Moravy. Bylo tomu tak i v oblasti severní části dnešního Brna, která v té době k městu ještě
nepatřila. Ze stávajících části Brna-severu existovaly jen Husovice, do roku 1919 jako samostatná obec,
a Soběšice. Tam, kde jsou Černá Pole, byla kromě
jedné cihelny skutečně jen pole, chyběla Štefánikova
čtvrť i Lesná. Společenské změny té doby probíhaly
tedy převážně v Husovicích, částečně i v Soběšicích.
V roce 1871 byla v Husovicích jako první český národní
spolek založena občanská beseda Svatoboj, čtenářské
a vzdělávací uskupení. Jeho převážným úkolem bylo
na počátku půjčování knih, jedna ze základních podmínek rozvíjení občanské vzdělanosti. Později vzniká
živnostenské společenstvo a 1884 Sbor dobrovolných
hasičů. V roce 1886 byla založena Tělovýchovná jednota Husovická, za jejíhož zakladatele je považován
učitel Pankrác Krkoška, pozdější redaktor brněnského deníku Rovnost, který však zemřel již v roce 1887.
První veřejné cvičení se konalo v Cacovicích 1. července
1888, zde už byli členové jednoty oblečeni v sokolských
krojích, jak ukazuje dobová fotografie. Jednota se pak
jmenuje Sokol Husovice. Poté pod vedením náčelníka
Ferdinanda Karáska bylo zakoupeno stavební místo
na Soběšické ulici č. 66. Již v roce 1890 byla zde dokončena stavba první tělocvičny na Moravě. Tato historicky
významná budova, která se stala v období totality kulisárnou brněnského divadla, je v současné době v dezolátním stavu. V roce 1896 byl založen Sokol v Soběši-

Cvičební hodiny Sokol Brno V Černá Pole
ZŠ Janouškova: Po 18-19:30 hod senioři koedukované (muži i ženy), 19:30-20 hod mladší ženy
ZŠ Jugoslávská: Út 16-17 hod rodiče s dětmi
ZŠ Vranovská: Čt 18-19:30 hod zdravotní TV
koedukované (muži a ženy, Věrná garda)
Cvičební hodiny Sokol Brno Husovice
tělocvična Vranovská 93
Po, Čt 19:30-20:30 hod
kondiční cvičení žen a mužů

cích, který je po obnovení v činnosti i nyní.
Vzhledem k rostoucí členské základně přestala kapacita tělocvičny v Husovicích brzy stačit, proto byla v roce
1905 zahájena stavba sokolovny nové na nynější Dukelské třídě 9. Budovu otevřel již v roce 1906 (!) slet
tehdejší Sokolské župy Rostislavovy (později rozdělené
na župu Jana Máchala a župu Dr. Jindry Vaníčka). Tato
budova je tělocvičnou základnou i současné TJ Sokol
Brno Husovice. Další sokolská jednota v nynější městské části Brno-sever je TJ Sokol Brno V - Černá Pole.
Ta vznikla v roce 1931 zásluhou br. Františka Drásala.
Všechny tři zmíněné jednoty vyvíjely i činnost kulturní
a osvětovou, pořádaly přednášky, plesy, šibřinky, hody,
hrály divadlo.
Členové Sokola Brno Husovice během let sokolské
činnosti dokazovali i jinak, že Sokol nevychovává jen
stránku tělesnou, ale i charakterovou. O tom svědčí například to, že za první světové války se bojů za samostatný stát účastnilo v legiích 20 členů této organizace
a v době německé okupace 1939-1945 bylo v domácím
nebo zahraničním odboji činných 41 členů husovického
Sokola, z toho 4 byli umučeni nebo popraveni. Náčelník
Štěpán Drásal byl velitelem sokolské odbojové organizace „Jindra“ pro Moravu. Po padlých husovických sokolech, štábním kapitánu Norbertu Tomkovi, se jmenuje husovické náměstí, po Františku Gargulákovi ulice.
Také mnozí členové Sokola Brno V byli činní za německé okupace v organizaci „Jindra“, byli vězněni, mučeni,
někteří přišli i o život.
Svatopluk Valníček

SETKÁNÍ S OBČANY V SOBĚŠICÍCH ANA LESNÉ

Zatím poslední dvě setkání z turné hnutí SOL po městských čtvrtích naší městské části se uskutečnila v Soběšicích a na Lesné.
V restauraci U Supa byl zájem o plán na zřízení spádového hřbitova pro velké území severu Brna. Změna územního plánu, která by to umožňovala, byla po protestech obyvatel
Soběšic vyřazena z Aktualizace ÚPmB na podzim 2013. Přítomné jsme dále informovali o stavu prací na rekonstrukci celého objektu, ve kterém se restaurace U Supa nachází,
mluvilo se o dopravní situaci v Soběšicích, o neutěšené situaci s chodníky kolem ulice Útěchovské, představeny byly plány na rekonstrukce v lokalitě Melatín. Zájem byl také o problém projektu Mendelovy univerzity v lese mezi Soběšicemi a Lesnou (směrem na Kociánku).
V klubovně ZMČ Brno-sever jsme přítomným předali informace mimo jiné o reálném nebezpečí padajících stromů v lese nad Lesnou; o soudem zrušené Aktualizaci územního
plánu města Brna, což se dotýká v několika lokalitách i Lesné a Divišovy čtvrti; o možnostech zlepšení zimní údržby v některých konkrétních místech a dalších tématech. Na příkladu developerského záměru ve svahu nad parkem Marie Restituty v Husovicích jsme ukázali, jaké mechanismy umožňující jednostranně vyhovět investorům v sobě skrývala zrušená aktualizace územního plánu. Jak se dalo očekávat, největší diskuzi rozpoutala správa obecních domů, důvody pro jejich privatizaci a proč byla pozastavena (nikoliv zastavena
či zrušena). Informovali jsme přítomné o aktuálním stavu přípravy nových pravidel pro privatizaci, což je v současné době předmětem jednání na úrovni vedení Magistrátu města
Brna. Vedle pozitivního ohlasu na vydávání Listů Severu padaly i otázky „na tělo“, za což děkujeme. Na setkání se přišli podívat i někteří členové dočasného vedení naší radnice
a minulého zastupitelstva města Brna, kteří v rámci svých diskusních vystoupení jako by v některých momentech zapomněli, o co a jak se zasazovali v souvislosti s privatizací
v minulém volebním období.
Martin Cibula

MASOPUST V DIVIŠOVĚ ČTVRTI

Početný, pestrý a bohatý průvod se sešel při letošním masopustu v Divišově čtvrti. I počasí mu přálo o něco více
než vloni a celkově se opět velmi vydařil. Ve 13 hodin se
vydal z „návsi“ na cestu celou kolonií, pěkně popořádku,
nahoru, dolů, nahoru, dolů. Atrakcí bylo nepočítaně:
hudebníci, zpěváci, šašci, čerti, uhlíř s putnou, medvěd,
král, jeptiška, krvežíznivá zdravotní sestra, šílený řezník, uprchlý trestanec, samaritáni s čtyřkolákem, kdyby
se snad někdo po cestě unavil, a mnoho dalších maškar.
Takže legrace nastala hned na začátku, kdy se někteří
maskovaní sousedé vzájemně zprvu nepoznali. Není se co
divit, že takový ansámbl měl úspěch a jak procházel ulicemi, dveře domů se ochotně otevíraly. A k dispozici toho
bylo koledníkům požehnaně. Povinná štamprlička pro
zahřátí, čerstvé buchty na všechny způsoby, maso, salám,
klobásy. A běda, kdo by snad chtěl odmítnout. Hrálo, zpívalo, bubnovalo a lomozilo se po ulicích do čtvrté hodiny
odpolední, večer se pak dál slavilo a hodnotilo v hospůdce. Masopust v Divišce stojí opravdu za to!
red

Od března 2015 v městské části Brno - Sever zahajuje činnost cykloturistický oddíl mládeže TJ Favorit Brno
Sraz členů oddílu i případných zájemců o členství v oddílu vždy v úterý a ve čtvrtek v 16 hodin na konečné tramvají
v Obřanech u lávky přes Svitavu, odkud budeme pravidelně vyjíždět do okolí Brna. V průběhu roku budou i výlety
o víkendech do vzdálenějších míst ČR. Přihlásit se mohou chlapci i dívky od 12 do 18 let, členské příspěvky jsou 50 Kč
ročně. Starší zájemci o cykloturistiku se mohou přihlásit přímo na sekretariátu TJ Favorit Brno na velodromu.
S dotazy se můžete obracet na vedoucího oddílu mládeže na tel. 608 63 56 73.
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Aktuální dění v naší městské části
Brno-sever můžete sledovat na

www.hnutiSOL.cz

i na

Sdružení občanů Lesné

