
ZPRAVODAJ
Maloměřice
a Obřany

 
Dovolte, abychom se představili. Jsme vaši sousedé, kteří se dlouhodobě angažují  
v problémech, které jsou pro kvalitu života v Maloměřicích a Obřanech zásadní.  
A dosáhli jsme významných výsledků.  
Je jednoduché nesouhlasit, těžší se ptát, co s tím a nejtěžší je něco udělat. Proto 
jsme se rozhodli založit občanskou iniciativu a jít do voleb. Jsme odhodlaní za-
bývat se problémy, které jsou dlouhodobě zanedbávány nebo jsou řešeny na úkor 
občanů. Chceme hájit zájmy nás všech. 

„Jsme tu společně PRO Maloměřice a Obřany.”

 „To je PRO nás důležité a co PRO vás?“

SLOVO NA ÚVOD 

·     čisté zastávky veřejné dopravy 

·     čisté ulice s upravenou veřejnou zelení

·     opravená, fungující a nová dětská hřiště v celé městské části 

·     k odpočinku lákající lavičky v parcích a na březích řeky

·     udržované prostředí kolem kontejnerů na tříděný odpad

·     vybudování ekodvora 

·     citlivý přístup ke krajině a řece v problematice protipovodňových opatření

·     realistická vize výstavby bez negativních dopadů na životní prostředí

·     podpora občanských sdružení, spolků, sportovních organizací, dobrovolných  
       hasičů a všech aktivních občanů   
                   Marcela Poučová

CO NÁM LEŽÍ NA SRDCI 

PŘIJĎTE TO PROBRAT 
ve čtvrtek 8. září 2022 od 18. hodin

Hospoda Na Špílu u fotbalového hřiště v Obřanech

dostává se vám do ruky 
Zpravodaj PRO Malomě-
řice a Obřany. Přináší vám 
především informace o naší 
občanské iniciativě, ale také 
uvádí na pravou míru někte-
ré informace šířené  Zpra-
vodajem naší městské části. 
Tato hlásná trouba radnice 
totiž odmítá konstruktivní 
kritiku a  zveřejňuje pouze 
“vhodné” příspěvky, které 
projdou její cenzurou. Ne-
vadí. Ve svobodném světě 
máme jiné prostředky než 
oficiální plátky opěvující 
(přivlastněné) zásluhy stá-
vající politické garnitury. 

Naším hlavním cílem je ote-
vřená komunikativní radnice 
naslouchající občanům.

„Budeme naslouchat, 
bude o nás slyšet!”

Těšíme se na Vaše podněty  
a připomínky na našem fb  
a na www.jsem-pro.cz.

Milí sousedé,

Dan Kalousek  
lídr kandidátky číslo 3 

PRO Maloměřice a Obřany 



Těm z vás, kterých se týkají nově na-
vrhovaná protipovodňová opatření 
a s nimi spojené vyvlastňování soukro-
mého majetku, dlouhodobě zasíláme 
průběžné zprávy o tom, co jsme v této 
oblasti dosud podnikli. Mnoha okol-
nostmi, zejména ale tím, že současné 
vedení naší radnice v tomto ohledu pro 
nás občany aktivně nekonalo, přesto-
že mohlo, jsme byli donuceni obsáh-
lou problematiku nastudovat, pochopit  
a sami iniciovat veškerá jednání se 
všemi zainteresovanými stranami. 
Osobně jsme se setkali na více než 
padesáti jednáních s  odborníky  
a představiteli obce, města i kraje.

Problematika je to široká a není zde 
prostor téma popsat detailněji.

Aktuální záměr rozsáhlé výstav-
by komplexu „Zelené nábře-
ží“ s  problémem protipovodňo-
vých opatření také úzce souvisí.  
V tomto případě je vidět jasná snaha 
umožnit developerovi započít ihned 
výstavbu, která zlikviduje funkční 
rozlivovou zónu. V důsledku toho 
dojde ke zvýšení ohrožení stávající 
zástavby a omezení majetkových 
práv občanů. Tato skutečnost je 
však nezodpovědně zlehčována.

Dosavadní aktivita přinesla několik 
podstatných výsledků. Například 
přijetí našeho názoru, že zemní pro-
tipovodňový val je předimenzovaný 
a  není zapotřebí ho nesmyslně vést 
přes soukromé pozemky. 

Také se nám podařilo posunout vydané 
sporné povolení stavby pro developera 
k přehodnocení nadřízeným krajským 
orgánem.  
Posledním úspěchem je jednání na 
vedení města Brna, kdy sama paní 
primátorka navrhla a prosadila řešení, 
jak nám v této záležitosti pomoct 
i přesto, že pro nečinnost vedení naší 
městské části i městských zastupitelů 
zodpovědných za územní plánování 
byly promarněny zákonné odvolací 
lhůty. ■ 
 
               Ludmila a František Kutálkovi

NAŠE PLAVBA PO SVITAVĚ

Jak začal můj příběh  
Prostranství u řeky, v blízkosti zastáv-
ky Maloměřický most, je rušné místo, 
kde se potkávají chodci a cyklisté.  
Od určité doby zde parkuje čím dál 
více vozidel. Nevelkým prostranstvím 
začala projíždět i těžká technika na 
přilehlý stavební dvůr. Tímto dochází 
k devastaci zeleně a zhoršení život-
ního prostředí obyvatel. 
Pokusila jsem se o nápravu 
Během tří let jsem iniciovala několik 
jednání s policií, dopravním inspek-
torátem, Magistrátem města Brna 
a také se zástupci našeho ÚMČ, kteří 

svolali schůzku obyvatel domu a si-
tuace se živě řešila. Už to vypadalo, 
že jsem zeleň zachránila. Na schůzi 
všichni přítomní souhlasili se zacho-
váním vzrostlých stromů, výsadbou 
keřů a vybudováním vyhrazeného 
parkoviště. 
K čemu tříletá práce nakonec vedla? 
Formálně bylo využití pozemku 
změněno na “ostatní plochu”. Do 
schránek přišel dopis od paní sta-
rostky, že vyhrála anketní varianta, 
podle které budou stromy vykáceny 
a prozatímně zpevněná plocha se 
rozšíří. Pod okny nám takto vznik-

ne ještě prašnější, hlučnější, horké 
a nehezké místo. Zdá se to být až ne-
uvěřitelné, ale opravdu je to tak.
Proč jsem PRO? 
Byť jsem bojovala sama, pochopila 
jsem, že sama nejsem. Například lidé 
bydlící v okolí řeky Svitavy, kterým 
hrozí vyvlastnění pozemků, jsou 
v podobné situaci jako já.  Přitom by 
stačilo vše s  lidmi  probrat a hledat 
přijatelná řešení. Teď už totiž vím, 
jak je těžké bojovat za správnou věc, 
když jste jen „obyčejný“ občan. ■
 
        Eva Vzácná

NEJSTE NA TO SAMI

„Řeka a budoucnost naše i našich dětí.”

“Kde je vůle tam je cesta, kde je zvůle jsou jen gesta.”

©Zdeněk Adler, řeka Svitava v Maloměřicích



PODĚKOVÁNÍ
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Zdeňku Adlerovi za velkorysé poskytnutí jeho krásných fotografií, dále 
rodině Adámkových (www.josefadamek.cz) za sponzorování, přípravu a výrobu většiny tiskovin a panu Romanu 
Francovi za zhotovení profilových fotografií kandidátů.  
Náš velký dík za podporu patří všem uvedeným i dalším, kteří nám profesně pomohli.   
Děkujeme všem za dosud projevenou podporu a morální povzbuzení.

“Jste tu pro nás, jsme tu PRO vás.”

NAŠI KANDIDÁTI
DO ZASTUPITELSTVA MALOMĚŘIC A OBŘAN

Kandidát č. 1
MgA. Dan Kalousek 
šéfdirigent Městského divadla 
Brno (42 let)

Kandidát č. 6
Mgr. et Bc. Jiří Herec, 
Ph.D.
metrolog (52 let)

Kandidát č. 11
Bc. Robert Mifek
OSVČ obchodník, trenér fotbalové 
mládeže (46 let)

Kandidát č. 2
Ing. Ludmila Kutálková 
hlavní účetní, starostka dobrovol-
ných hasičů z Husovic (59 let)

Kandidát č. 7
Ing. František Kutálek
analytik Vrchního státního zastu-
pitelství Olomouc (60 let)

Kandidát č. 12
Ing. Ivana Němcová
stavební inženýrka v penzi (69 let)

Kandidát č. 3
Mgr. Petr Kučera
OSVČ vývojář informačních 
systémů (47 let) 

Kandidát č. 8
Jiří Macháček
technik metrologického institutu 
Brno (51 let)

Kandidát č. 13
Ing. Pavel Oršulík
servis radiodiagnostiky a radiační 
ochrany (51 let)

Kandidát č. 4
Mgr. Marcela Poučová, 
Ph.D.
vysokoškolský pedagog (58 let) 

Kandidát č. 9
Ing. Aleš Janalík
projektant měření a regulace 
parních turbín (41 let)

Kandidát č. 14
Monika Macejová
technik stravovacího provozu  (55 let)

Kandidát č. 5
Petr Kopiště
manažer IT provozu (43 let)

Kandidát č. 10
Eva Vzácná
umělecký grafik (54 let)

Kandidát č. 15
MgA. Eva Kalousková
učitelka hudby (37 let)



VOLEBNÍ PROGRAM
práci našich kandidátů v  posled-
ních dvou letech již nyní víme, že 
bude možné do značné míry za-
chovat jedinečné okolí řeky, a při-
tom smysluplně chránit obec pro-
ti vysoké vodě. Současné vedení 
radnice v tomto směru nepodnik-
lo žádné samostatné kroky a nyní 
si osvojuje výsledky naší práce. 

UDRŽITELNÝ 
A SMYSLUPLNÝ ROZVOJ 
Maloměřice a Obřany jsou náš 
domov. Rozvoj každé obce je nut-
ný, ale musí se tak dít s přihléd-
nutím ke kvalitě života stávajících 
obyvatel. Je nutné jednat s develo-
pery o podobě jejich staveb, brát 
v potaz veškerou infrastrukturu 
obce a její urbanistický charakter. 
Dokážete si představit deseti po-
schoďový dům u Svitavy? Součas-
ná samospráva si ho nejspíš před-
stavit dokáže, protože proti tomu 
nic nenamítá.

PODPORA 
KOMUNITNÍHO A SPOLE-
ČENSKÉHO ŽIVOTA 
Zájmové a sportovní kroužky pro 
děti a mládež, hudební festivaly, 
plesy jsou výsledky práce míst-
ních spolků, hasičů, zájmových 
a sportovních sdružení. Podpora 
lidí, kteří věnují svůj volný čas je-
jich fungování a  přípravě aktivit 
pro celou komunitu je pro nás 
prioritou. Duchovní život našich 
občanů je pro nás důležitý nemé-
ně. Chceme podporovat všechny 
aktivity, které vedou k  toleranci 
a porozumění mezi občany žijící-
mi v naší městské části.

„Řeka a budoucnost naše 
i našich dětí.”

„PROsazovat PROspěšné,
brzdit PROspěcháře.”

„Jsme tu společně PRO 
Maloměřice a Obřany.”

RADNICE PRO OBČANY 
Naším cílem je všem otevřená 
radnice, která skutečně naslouchá 
přáním, připomínkám a podně-
tům občanů. Chceme, aby každý 
občan věděl, že „jeho“ zastupitel 
je tu pro něj celé volební období. 
Žádné sebeprezentační a předvo-
lební fráze, ale naslouchání, dis-
kuze a spolupráce.

AKTIVNÍ PROSAZOVÁNÍ 
ZÁJMŮ MALOMĚŘIC 
A OBŘAN V RÁMCI MĚSTA 
BRNA 
I přes omezené kompetence měst-
ských částí existují nástroje, jak 
efektivně ovlivňovat dění na všech 
úrovních samosprávy a  státní 
správy. Opakovaně se podařilo, 
že příslušné úřady či vedení města 
daly na připomínky nás jako obča-
nů a přehodnotily svá stanoviska. 
Dokud nevyčerpáme všechny zá-
konné možnosti změnu prosadit, 
nebudeme tvrdit, že něco nejde.

VEŘEJNÝ PROSTOR, 
ZÁJEM VŠECH  
Od konce roku 2015 vyvíjíme 
úsilí směřující k záchraně přírod-
ního charakteru řeky Svitavy na 
území naší městské části. Díky 

Podporujeme transparentnost 
a  přehlednost všech administra-
tivních procesů. Umožníme sledo-
vání jednání zastupitelstva online. 
Občané mají právo vědět, jaká sta-
noviska zastávají jejich zastupitelé, 
jak hájí jejich zájmy a jak hlasují. 
Zápis z  jednání přináší pouze in-
formaci o výsledku, nikoliv o tom, 
jak se k němu dospělo.

„To je PRO nás důležité a co 
PRO vás?“

„Nemáme co skrývat a bude 
na nás vidět.”

„Kde je vůle, tam je cesta, 
kde je zvůle jsou jen gesta.”

©Zdeněk Adler



Jako babička mám radost, že můj 
vnuk bude od 1. září chodit do Les-
ního klubu Letorost. Tato obřanská 
lesní školka pracuje s dětmi venku 
na čerstvém vzduchu za každého 
počasí a děti jsou tak v přímém 
kontaktu s přírodou.  
Prostor klubu je v zahradě na konci 
ulice Hradiska. Pobyt dětí v přírodě 
však od jara 2020 narušuje “asfaltka”, 

jejíž vybudování je na stavebním úřa-
dě vedeno jako “udržovací práce”. 
Stavba této objízdné trasy přitom 
vznikla na pozemcích, které jsou 
součástí územního systému eko-
logické stability, což samo o sobě 
realizaci jakékoli stavby vylučuje. 

Chápu, že vybudování objízdné trasy 
v tomto místě bylo nutné, proběhlo 
však nelegálně bez vynětí příslušných 

parcel ze Zemědělského půdního 
fondu. Proto doufám, že po dokon-
čení stavebních prací na ulicích 
Hradiska a Mlýnské nábřeží bude 
obslužná komunikace odstraněna 
a okolí bude uvedeno do původní-
ho stavu. ■ 
 
         Monika Macejová 

“PROsazovat PROspěšné”

DOMY ROSTOU DO NEBE 
BEZ ZALÉVÁNÍ 
V současné době je realizován develo-
perský projekt mezi ulicemi Obřanská 
a Olší. Náhle a jistě “neplánovaně” 
před dokončením se jej stavitel rozho-
dl navýšit o další nadzemní podlaží.  
A co dělá radnice? Mlčí! Zdá se, že 
některá hesla zůstávají opět pouze 
na billboardech a hra na “S tím se 
nedá nic dělat.” pokračuje. ■
                                                 Karel Svák 

POHÁDKA O OBCHVATU 
Protože problematika obchvatu se 
týká většiny občanů naší městské 
části, pokusil jsem se zjistit stanovisko 
k jeho možné realizaci. Dle Odboru 
plánování a dopravy KrÚ JMK není 
tato stavba v plánu. Přednost má Vel-
ký městský okruh včetně tunelu pod 

Vinohrady, přičemž finance jsou 
zatím potvrzeny pouze pro Tomkovo 
náměstí. Dle ŘSD není ještě řešeno 
ani mimoúrovňové napojení ulice 
Kulkovy, čímž obchvat postrádá logi-
ku. Navíc se jedná o řádově miliardo-
vou investici. Její realizace na základě 
zkušeností z obdobných staveb tohoto 
rozsahu bude trvat několik desetiletí. 
Jak zavádějící tedy je, když paní 
starostka uvádí, že díky podpisu 
Memoranda máme obchvat na 
dohled! Memorandum není právně 
závazné a navíc 6 milionů opravdu 
tento problém vyřešit nemůže.   
Občané by spíše uvítali řešení dalších 
těžkostí, které se dají realizovat v ná-
vaznosti na volební mandát jako je 
ekodvůr, obnova hřiště na Mlýnském 
nábřeží nebo třeba výstavba nové 
budovy Sokola v Obřanech raději než 
bytovek u Svitavy.

Rovněž by bylo vhodné vyčlenit ve 
Zpravodaji prostor pro připomínky 
občanů, tak jako v jiných MČ, což 
v oficiálním Zpravodaji naší městské 
části postrádám. ■ 
           Ing. Zdeněk Lojda

Reakce PRO: 
 
Stavba obchvatu Maloměřic a Obřan 
je opravdu ožehavé téma, které se 
jako červená nit táhne a ještě dlouho 
potáhne kronikou naší městské části. 
Řešení dopravní situace nemůžeme 
odsouvat do nekonečna. Důležité je 
ale i řešení takových “střípků” jako 
jsou světelné křižovatky, bezpečné 
přechody s vysekanými křovisky nebo 
zábradlí před školou.

OBRACÍTE SE NA NÁS
I když jako občanská iniciativa fungujeme jen krátce, začali se na nás obracet občané se svými podněty.
Těší nás to.

CESTOU NECESTOU

©Zdeněk Adler, toto není Komín :)



Velmi mě těší, že ve vaší 
městské části vznikla 

“odspodu” nová občanská 
iniciativa, která má aktivní 
zájem na správě veřejných 
věcí. Členové podobných 
hnutí znají totiž často nej-
lépe reálné problémy obce.  
V letošních podzimních 
volbách kandiduji do Se-
nátu za váš volební obvod 
č. 58 Brno město. Mým 
dlouhodobým resortem 
jako místostarosty Žide-
nic je doprava a životní 
prostředí. Proto vím, že 
některé problémy je nut-
né řešit změnou zákonů.  

Znáte situaci, kdy na ulici 
stojí vrak auta, hyzdí okolí 
a zároveň dlouhodobě blo-
kuje parkovací místo? Dle 
současné legislativy proces 
odtažení trvá minimálně 6 
měsíců, někdy až několik let.   
Jako senátor budu iniciovat 
změnu zákonů týkajících 
se odtahu aut a zásadní 
zrychlení tohoto procesu.  
I ve vaši městské části se 
nacházejí panelové domy, 
ve kterých bydlí řada vašich 
sousedů. Tyto domy neby-
ly vždy postaveny v dob-
ré kvalitě, což má vliv na 
kvalitu života v nich, někdy 

i  na bezpečnost bydlení. 
Stát musí převzít odpověd-
nost za návrh technického 
řešení sanace těchto bu-
dov, je-li to nutné. Není to-
tiž v  ekonomických silách 
vlastníků těchto nemovi-
tostí financovat vzniklé 
náklady z vlastních zdrojů.   
Jako senátor navrhnu zá-
kon, který zaváže stát zpra-
covat návrhy technického 
řešení ochrany a oprav pa-
nelových domů.
Více na:
www.brnenskysenator.cz 
facebook.com/petr.kunc.zidenice/ 
twitter.com/kunc_zidenice 

Petr Kunc
kandidát na senátora

TÉMATA “BRNĚNSKÉHO SENÁTORA”

Jako poděkování za záštitu pro vznik naší občanské iniciativy PRO si dovolujeme publikovat následující článek.

Vytiskla Tiskárna Helbich, a. s.

ZMOCNĚNEC OBČANSKÉ INICIATIVY PRO MALOMĚŘICE A OBŘANY

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ

·   představení volebního programu a kandidátů PRO Maloměřice a Obřany 
·   vystoupení pěveckého sboru Ars Brunensis pod vedením Dana Kalouska
·   skákací hrad nebude :) 

Čtvrtek 8. září 2022 od 18:00 Hospoda Na Špílu 
(Zlatníky - fotbalové hřiště Obřany)

©Zdeněk Adler


