TŘÍOŘÍŠKOVÉ NOVINY
sdružení nezávislých kandidátů do místního zastupitelstva v Novém Lískovci

Volební program 2018–2022
Děkujeme všem, kteří nám dali již několik volebních období důvěru k vedení naší městské části. Pracovali
jsme poctivě celé čtyři roky na tom, abychom dokázali, že jste nám nedali váš hlas zbytečně. Za tu dobu se
podařilo dotáhnout řadu, pro naši městskou část významných projektů, například dokončit sportovní areál Pod
Plachtami nebo přesun pošty na místo, kde je mnohem dostupnější pro obyvatele zejména ze staré zástavby.
Přípravu dalších věcí jsme výrazně posunuli, například přestavbu bývalé výměníkové stanice na Oblé nebo
přípravu parkovacího domu u sběrného střediska. Ale tím naše plány na zlepšení kvality života v Novém Lískovci
nekončí. Máme dlouhodobé cíle vyjádřené v našich prioritách, které plníme krok za krokem. Všechno najednou
udělat nelze a právě dlouhodobá vize umožní projekty postupně připravovat, zajistit jim financování z vnějších
zdrojů a hlavně je nutné vědět, z čeho se bude hradit provoz a údržba, aby nové věci nezačaly hned od jejich
vzniku chátrat. Postupně proměňujeme Nový Lískovec na moderní a bezpečnou čtvrť, ve které se dobře žije
mladým rodinám i seniorům. Máme za sebou hodně práce a víme, že nás hodně práce ještě čeká. Věříme, že
s vaší podporou dokážeme věci nadále měnit.

Čistota a údržba veřejných prostranství
v městské části

Připravíme společně s občany úpravu posledních zanedbaných prostor, a to včetně vybudování parkovacích míst,
tam, kde to bude vhodné a možné. Týká se to zejména místa za kotelnou Kamínky 35, parkovišť mezi domy na Svážné,
okolí Oblé 6 a okolí domů na Slunečné.
Prostor před Albertem budeme postupně upravovat podle projektu nového náměstí a až se podaří vyřešit soukromé
pozemky, dokončíme celou úpravu náměstí.

Luboš Káňa

Jarek Hradílek
Dalibor Hladík
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Na ulici Obecní se podařilo vyřešit majetkové poměry a konečně tam mohou vzniknout plánovaná parkovací místa.
Provedeme postupnou obnovu a revitalizaci dětských
hřišť a obnovu vybavení tam, kde je to potřeba. Všechna
hřiště budou mít i nadále certifikát bezpečnosti.
Přestavíme okolí pálenice na ulici Obecní na kvalitní a důstojný veřejný prostor pro pořádání akcí jako jsou hody a košt
slivovice a jiné akce pro lidi v Novém Lískovci.

Lída Adlerová

Vlaďka Křivánková
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Lenka Brabcová

Honza Privarčák

Jana Drápalová
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Rozpadající se chodník na „kamenné promenádě“ za
 blou opravíme díky využití dlažby, kterou se nám podařilo
O
získat z opravy Riviéry zadarmo.
Zajistíme opravu chodníku podél Pisárecké z úrovně
městské části.

Parky a zeleň, životní prostředí a ovzduší

V rámci programu participativního rozpočtu zrealizujeme
park Kamenný vrch nad Petra Křivky, umístěním vinohradu
a kapličky dodáme místu duch jižní Moravy.
Budeme pokračovat v postupné obnově Masarykova parku na Rybnické podle projektu Arch. Wagnerové.
Díky získání správy silniční zeleně do kompetence městské části budeme moci zajišťovat kvalitní péči i o tyto plochy.
Upravíme zelený pás na Kluchově tak, aby bylo přes zeleň vidět a zároveň vypadal pěkně.
Budeme pokračovat ve zřizování štěrkových záhonů a výsadbách jarních cibulovin.
Omezíme pálení bioodpadu ve staré zástavbě a v zahrádkách tím, že koupíme nebo pronajmeme obecní štěpkovač, který budeme zapůjčovat pro štěpkování větví z ořezu
stromů. Přispějeme na kompostéry tak, aby všichni zájemci
o kompostér, který nabízí město, ho mohli získat zadarmo.
Díky projektu z EU budeme měřit kvalitu ovzduší v mateřských a základních školách a jejich okolí a výsledky využívat
ke zlepšení podmínek pro naše děti.
Již delší dobu pracujeme na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v celém Novém Lískovci. Díky dotaci realizujeme využití dešťové vody ze střech základních škol i dalších
ploch. Voda bude využita na zálivky stromů a zeleně.
Společně s Rezekvítkem naplánujeme a realizujeme opatření pro ochranu kvetoucích konikleců v době zvýšené návštěvnosti rezervace.
Budeme dále pokračovat v obnově kontejnerových stání, jejich ozelenění i zajištění dostatečných kapacit pro třídění odpadů.

Parkování a doprava

Prosadili jsme spojení autobusem na Mendlovo náměstí tunelem, který začne jezdit ve všední dny od 1. 1. 2019.
Zaměříme se na problematiku hluku z dopravy na D1
a Bítešské. Budeme usilovat, aby ŘSD jako vlastník komunikace omezil hluk např. stavbou protihlukových stěn. Iniciovali jsme celoplošnou opravu povrchu na dálničním přivaděči, (realizace 2019), díky které sníží hluk zejména od
náklaďáků.
Povedeme s občany otevřenou debatu o tom, zda zavést
rezidenční parkování a v jaké podobě.
Dokončíme naplánovanou legalizaci parkovacích míst
úpravou značení i stavebními úpravami na ulici Kamínky,
Oblá a Svážná.
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Postavíme parkovací domy připravené u sběrného střediska a před radnicí na Oblé a připravíme projekt a stavbu
rozšíření parkoviště pod skálou na Koniklecové.
Společně se sousedními městskými částmi projednáme
s občany dopravní studii Brno-západ, kterou nyní město připravuje. Budeme informovat o stavu velkých infrastrukturních staveb, které staví v okolí Nového Lískovce město.
Dokončíme úpravu zastávky Kluchova s bezpečnějším
přechodem.
Budeme usilovat o zřízení zastávky na trase autobusu X50
na Chironově.

Školy a školky

V našich školkách i školách vyrůstá nová generace občanů
Nového Lískovce. Obec jako zřizovatel škol má velký vliv jednak na kvalitu prostředí ve školních budovách a i na kvalitu
vzdělávání a zapojení škol do života obce. Budeme dále přispívat na zdravé svačinky, provoz veřejně přístupných sportovišť, sportovní aktivity dětí. Budeme pokračovat v tradici
oceňování učitelů, protože právě oni jsou základem dobrého vzdělávání.
Modernizujeme sociální zařízení MŠ Čtvrtě a MŠ Rybnická. Zrealizujeme projekt modernizace vzduchotechniky, elektroinstalace a osvětlení ZŠ Svážná.
Pomůžeme školkám s projekty modernizace školních zahrad, na které získaly dotaci.
Budeme školám pomáhat dále modernizovat sportoviště
u škol, tělocvičny i jejich zázemí.

Péče o majetek obce

Budeme dále rozvíjet a spravovat majetek obce, zejména školní budovy a bytové domy. Po vzoru domu
Oblá 51–59 vybudujeme lodžie u obecních bytů 2+kk na
Svážné 19–25 a 26–32.
Na konci následujícího volebního období bude mít
městská část splaceny všechny úvěry za regenerace panelových domů, další úvěry nebudou potřeba, na průběžné opravy a modernizace bytových domů postačí vybrané nájemné.
Hospodaření městské části bude nadále transparentní
a výdaje budeme směřovat do projektů pro občany, ne do
kanceláří úředníků.
Pokud výsledek referenda nesváže ruce místnímu zastupitelstvu, v rámci výstavby bytů na KV 2 vybudujeme jeden
dům s nájemními byty pro občany naší MČ.

Kultura, sport a společenský život

Dokončíme projekt komunitního společenského centra
Skála na Oblé a zajistíme, aby ho mohlo využívat co nejvíc
místních spolků a organizací. Centrum umožní také pořádá-
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ní rodinných akcí, narozenin, svateb, i jiných společenských
akcí. Směrem k bytovým domům nebude mít okna, ale zelenou stěnu, aby nerušilo hlukem.
Zvýšíme dostupnost městských sportovišť v parku Pod
Plachtami a hřiště u Bezpečnostně právní akademie na Zoubkové zřízením správce, který bude zajišťovat přístupnost
a hlídat hřiště před poškozením.
Najdeme místo na vybudování víceúčelového hřiště na
nohejbal/volejbal tak, aby nerušilo přilehlé domy.
Pomůžeme našim sportovním oddílům zkvalitňovat sportoviště, zajistíme modernizaci hokejbalového hřiště na Kamínkách a rostoucímu oddílu stolního tenisu upravit bývalou výměníkovou stanici na Oblé.
Budeme usilovat o větší zapojení občanů do společenských akcí (košt, hody, kosení koniklecové louky...)
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Otevřená radnice

Usnadníme hlášení závad a skládek spuštěním snadné aplikace na webu MČ
Umístíme elektronickou úřední desku i ke kontaktnímu
centru Kamínky 3 a do staré zástavby na bývalou radnici na
Rybnické.
Zlepšíme komunikaci radnice s občany využitím moderních
komunikačních nástrojů, názory občanů na projekty obce budeme zjišťovat pomocí elektronického hlasování s využitím systému, který byl použit pro participativní rozpočet města Brna
Udržíme nezávislost a vysokou objektivitu Lískáčku, nadále budeme dávat prostor opozici i občanům.
A když už budete muset na úřad přijít osobně, zařídíme,
aby si jste si co nejvíc věcí mohli vyřídit v novém kontaktním
místě vedle pošty a aby jste na radnici měli dost místa na sezení, aby nemuseli stát na chodbě.
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Kdo jsme a co děláme

Jsme lidé, kteří v Novém Lískovci skutečně žijí a aktivně
se podílejí na jeho proměnách a společenském životě. Bydlí zde i naši rodiče, děti, vnoučata. Nový Lískovec milujeme
a staráme se o něj jako o vlastní domov
Ing. Jana Drápalová
„Věděla jsem vždycky, že Lískovec není jen tak obyčejná čtvrť,
má na víc. A to jsme taky dokázali.“
Bydlím na Oblé
Ing. Jan Privarčák
„Největším nebezpečím v dnešní společnosti je lhostejnost. Chci
motivovat lidi k většímu zapojeni do komunitního života a pomoci druhým. Takto to rovněž vštěpuji svým dětem.“
Bydlím na Čtvrtích
Mgr. Ing. Lenka Brabcová
„Věnuji se jako učitelka dětem, ale také jako ekonomka pomáhám s dobrým hospodařením naší městské části.“
Bydlím na Slunečné
Alois Jaša
„V komisi pro mládež a sport rozvíjím hlavně sportování dětí
a mládeže, ale nezapomínám ani na podmínky pro dospělé.“
Bydlím na Zoubkové
Vladimíra Křivánková
„Pomáhám se zachováním tradic v Novém Lískovci, především
hodů. Šiji kroje a pečuji o ně.“
Bydlím na Oblé
Ing. Dalibor Hladík
„V komisi pro dopravu navrhujeme zlepšení podmínek pro parkování, ale z vlastní zkušenosti vím, jak důležitá jsou bezbariérová řešení pro lidi s pohybovým omezením.“
Bydlím na Oblé
Mgr. Ludmila Adlerová
„Jako ředitelka mateřské školy mohu přispět svými zkušenostmi
ke zlepšení podmínek pro děti v našich školkách.“
Bydlím na Oblé
Ing. Jaroslav Hradílek
„Vážím si práce, kterou dosavadní vedení pro Lískovec udělalo.
A vždycky je co zlepšovat. Proto jsem se rozhodl kandidovat.“
Bydlím na Čtvrtích
Bohuslava Musilová
„Věnuji se jako bývalá sociální pracovnice hlavně seniorům,
osobně je navštěvuji a znám jejich potřeby.“
Bydlím na Kluchově
Ing. Lubomír Káňa
„Jsem už sice v důchodu, ale o to víc mohu pomáhat zlepšovat
prostředí v naší městské části.“
Bydlím na Svážné
Mgr. Kateřina Orlitová
„Byla jsem u počátků rodičovského centra Sedmikráska a podporuji všechny aktivní lidi, kteří pro městskou část něco takového dělají.“
Bydlím na Slunečné
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Roman Kimmel
„Jako živnostník a řemeslník pomáhám městské části s drobnými opravami, které se nevyplatí objednávat u velkých firem.“
Bydlím na Oblé
Sandra Medková
„Jako architektka pomáhám s tím, aby projekty městské části
sloužily dobře lidem, ale také měly urbanistickou a architektonickou kvalitu. Například jsem se podílela na podobě komunitního centra Skála.“
Bydlím na Plachtách
Josef Ptáček
„Fotím Nový Lískovec od roku 1991 a jsou to opravdu změny.
K lepšímu.“
Bydlím na Svážné
Beáta Ježová
„Dokázala jsem, že i panelák lze proměnit v krásný dům, ve kterém se dobře bydlí.“
Bydlím na Oblé
Martina Čermáková
„Jsem stavařka a urbanistka, ale také matka mladého úspěšného sportovce. Chci přispívat k tomu, aby v Novém Lískovci mohly děti vyzkoušet co nejvíc sportů.“
Bydlím na Slunečné
Lenka Dvořáčková
„Učím v mateřské škole a pomáhám s tradicemi a kulturou.“
Bydlím na Kamínkách
Vratislav Blaha
„Vím, jak stavět moderně a úsporně, své zkušenosti chci nabídnout i Lískovci.“
Bydlím na Kamínkách
Zdenka Fraňková
„Krásné prostředí díky květinovým záhonům může být i na Oblé,
stačí vzít do ruky motyčku a konev. A to já umím.“
Bydlím na Oblé
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Tři oříšky pro Lískovec a referendum

Rozhodnutím v referendu na sebe občané přebírají odpovědnost za to, co se bude díky výsledku referenda dít.
A proto by měli mít o tom, co výsledek referenda znamená,
pravdivé a objektivní informace. Přípravný výbor, který referendum pojal jako politickou kampaň Novolískoveckých patriotů, totiž lidem neříká pravdu, a to hned v několika zásadních bodech:
1. Výsledek referenda není závazný pro Zastupitelstvo města
Brna. Již v červnu to napsalo patriotům Ministerstvo vnitra. Brno tak výsledkem referenda vázáno nebude a může
projekt připravovat i nadále.
2. Zastupitelstvo městské části vázáno bude, tedy v případě
závazné odpovědi „Ne“ bude mít svázané ruce a nebude
moci vyjednávat ani přijatelný kompromis, který by jakkoli přesahoval 200 obyvatel, byť třeba jen o několik.

3. Přípravný výbor tvrdí, že v případě vítězství „Ne“ se bude
stavět bydlení pro 200 obyvatel a zbytek bude park a zeleň.
Nebude. Výstavba se možná trochu oddálí, ale město na pozemcích určených pro bydlení park nevybuduje a městská
část nebude mít na budoucí podobu místa žádný vliv.
4. Podle Statutu města je účastníkem územního řízení u projektů celoměstského významu primátor a ne starosta.
Pokud se městská část s městem nedohodne, její podmínky nemusí být v řízení respektovány.
Prosím, rozhodujte v referendu tak, abyste nesvázali ruce
místní samosprávě v jednání a nevěřte planým slibům někoho, kdo již opakovaně ukázal, že sliby neplní. Případně svůj
hlas v referendu neodevzdejte a podílejte se raději s námi na
budoucí podobě KV II. Autobus na Mendlák jsme již vyjednali
a můžeme získat víc.

Rozhovor se starostkou Janou Drápalovou
Čtyři volební období, to patříte k nejdéle sloužícím
starostům v Brně?
Ohromně si vážím toho, že mně a dalším ze Tří oříšků,
dali lidé důvěru opakovaně. Za jedno volební období velké změny neuděláte, plánování a příprava projektů zabere
docela dlouhou dobu. Ale za čtyři, to už musí být někde vidět a doufám, že tu proměnu naší městské části vnímají nejen lidé zvenku, ale i ti, kteří zde mají domov. Funkci starosty
opravdu musíte chápat jako službu a práci. A není to jenom
o investicích a správě majetku. Radnice řeší mnoho příběhů
lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Ne vždy jim můžeme účinně pomoci, a to se mě osobně silně dotýká. Taky mi
opravdu vadí stále se zvyšující byrokracie a legislativní změny, které obcím život dost komplikují. Často se nad ránem budím a vymýšlím cesty, jak věci zrychlit a posunout dopředu.
Na druhou stranu mám za tu dobu, kdy jsem byla zároveň
starostkou a zároveň zastupitelkou Brna obrovskou výhodu,
že vím, jak funguje magistrát, znám to prostředí, vím, za kým
jít. Městská část je totiž v mnohých věcech závislá na rozhodnutí rady nebo zastupitelstva města a například 90% příjmů
rozpočtu je transfer od města. Takže ta závislost je dost velká.
Jak dlouho v Lískovci žijete?
Od roku 1983, to jsme bydleli na Kamínkách. Nový Lískovec považuji opravdu za svůj domov a mám obrovské štěstí, že
zde zatím bydlí i moje děti s rodinami. Takže i když na svá čtyři
vnoučata příliš mnoho času zatím nemám, vídám je často. Mimo
jiné i proto mi hodně záleží na tom, aby ulice i hřiště byly bezpečné pro děti, aby bylo dost míst v pěkně vybavených mateřských školách, aby naše základní školy poskytovaly kvalitní
vzdělání, aby zde fungovaly volnočasové a sportovní organizace. Jsem navíc už ve věku, kdy mi k tomu přibyla i péče o staré
rodiče, takže budu s vlastní zkušeností věnovat mnohem větší
úsilí práci pro seniory a rodiny, které pečují o své blízké. Víte, já
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jsem sice velmi tolerantní k životnímu stylu jiných, sama jsem
v tomto ohledu ale spíš konzervativní, žiji 35 let s jedním manželem, rodina je pro mne velmi důležitá. Podpořili jsme finančně
cvičení pro seniory ve fitku Kameňák, a tento návrh padl na setkání s jubilanty. Počítáme s tím, že v komunitním centru Skála
budou mít senioři prostory a budou se tam pro ně pořádat akce.
Čím si vysvětlujete, že v letošních volbách kandiduje více
stran, které se vůči vám negativně vymezují?
Opozice patří k demokracii a já respektuji názor jiných a naslouchám opozici v zastupitelstvu, zejména pokud přichází s vizí a alternativními náměty. Problém je, že někdy jsou ty
nápady neproveditelné. To se týká i mnoha slibů ve volebních
programech. Například Novolískovečtí patrioti minule populisticky slibovali privatizaci obecních bytů za nízké ceny. Nejen, že museli vědět, že o privatizaci rozhoduje zastupitelstvo
města Brna, ale ani jednou za celé volební období potom návrh na zařazení domů do privatizace nepodali. Rovněž pokud
někdo slibuje, že vyřeší problémy s dopravou, ale nemá žádné
konkrétní proveditelné návrhy, jedná se pouze o předvolební
populismus. Nebo když slibuje služebnu městské policie nebo
zřízení Jednotky dobrovolných hasičů, je zřejmé, že o této problematice nic neví. Co mi ovšem vadí je, když se opozice místo alternativní vize a plánů snižuje k vymyšleným pomluvám
a kydání špíny. To totiž místní politiku proměňuje z dobré správy věcí veřejných na ubohou a trapnou úroveň. Já takové metody nepoužívám, na oponenty neútočím a už vůbec nepoužívám lživé argumenty. Styl politiky, který některé naše strany
v místním zastupitelstvu používají, rozhodně odmítám.
Letos v srpnu bylo mimořádné sucho, přirovnávané
k roku 1947, dělali jste něco?
Sucho škodilo hlavně mladým stromům a ty jsme se snažili ve spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Starého Lískovce zalévat. Kupodivu jezírko i ryby v něm ta srpnová vedra
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zvládlo bez újmy, a to jsme museli vodou z vrtu přednostně
zavlažovat fotbalové a softabalové hřiště, takže jezírko žádnou vodu navíc nedostalo. Hospodařením s dešťovou vodou
se už zabýváme, ale teprve diskuse s odborníky mi ukázaly, jak těžká je to disciplína. U nových staveb tyto principy
důsledně uplatňujeme, například šatny u hřiště mají zelenou střechu a komunitní centrum u mlékomatu bude mít navíc i využití dešťové vody. Bohužel napravit chyby s dřívějška je mnohem nákladnější. Navíc většina vodohospodářské
infrastruktury, zejména dešťová kanalizace, není ve správě
městské části. Proto jsme s odborníky zatím připravili soubor opatření, která jsou v kompetenci městské části. Spočívají zejména v tom, že tam, kde lze před odtokem dešťové
vody do kanalizace nainstalovat retenční nádrže, bude dešťová voda z nich využívána hlavně na závlahy stromů. Chceme
také využít dnes nově otevřené dotační tituly dotace na zadržování vody ze střech obecních budov, zejména škola školek.
Při revitalizaci zeleně ve svažitém terénu vytváříme tzv. průlehy, které zabrání rychlému odtoku vody při přívalových deštích, vyplavování hlíny na chodníky a voda se rychleji vsákne.
Největší takové opatření vzniklo nyní za domem Oblá 35–37
při projektu obnovy zeleně. Při opravách chodníků a dalších
zpevněných ploch budeme důsledně dbát na to, aby z nich
dešťová voda odtékala do trávy a ne do kanalizace. Pro větší systémová opatření, která je potřeba udělat na kanalizační síti, budeme iniciovat celoměstskou koncepci, aby se tato
opatření stala součástí každé městské investice. Ale vodou se
dá šetřit i doma, my například používáme ke splachování WC
vodu z koupání a praní.

w

w
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Jak komunikujete, používáte sociální sítě?
Na facebooku jsem, ale na příspěvky většinou nereaguji, pokud to není nezbytně nutné. Jsem v tom tak trochu ze
staré školy, používám mail, telefon, ale nejraději věci řeším
osobně. A hlavně radši přiložím sama ruku k dílu, zúčastňuji se akcí na úklid Kamenného vrchu, čištění jezírka, aktivně
si zasportuji při akcích sportovní komise, při kosení rezervace vezmu do ruky hrábě, je to užitečnější než vypisovat na
facebooku, jak ji budu chránit. Nebo jsem si také vlastnoručně ušila lískovecký kroj. Ve facebookové skupině Nový Lískovec nás reprezentuje místostarosta Jan Privarčák.
A na jakém projektu, který chcete v nejbližší době
realizovat vám záleží nejvíc?
Určitě je to rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na Petra Křivky na společenské a komunitní centrum, Takový prostor
v naší městské části chybí. Dlouho jsme usilovali o nabytí tohoto objektu do vlastnictví a nyní máme jak stavební povolení, tak
zajištěné financování. Připravujeme výběrové řízení na firmu,
která rekonstrukci provede. Ale samotná stavba, i když to bude
první pasivní veřejná budova v Brně s moderním vzhledem, nebude tak náročná. Klíčové bude, jak se podaří zajisti provoz, tak,
aby naše společenské organizace, ale i občané měli rovný přístup k využívání objektu. Vzorem nám může být například společenské centrum v Bystrci, které provozuje sama městská část.
Na závěr bych chtěla poděkovat zejména všem aktivním
občanům, kteří pracují s mládeží, zapojují se do organizace
akcí, ať už jako členové komisí nebo dobrovolníci nebo jak
koli přispívají ke zkvalitnění života v naší městské části.
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