V tempu nepolevíme
Noviny KDU-ČSL Brno-sever pro komunální volby 5.–6. října.
Co jsme pro Vás za čtyři roky udělali?
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Miriam
Kolářová
V tempu nepolevíme
kandidátka na starostku

„V tempu nepolevíme“ zní jako heslo. V čem
tedy nepolevíte?
Myslím, že máme být na co hrdí. Poliklinika Lesná a její rekonstrukce je projekt, který
by bez nás nevznikl. Kolik generací politiků
o něm mluvilo, ale nikdo neuměl přijít a dát
tento projekt finančně dohromady tak, aby byl
realizovatelný. Kromě zdravotnictví jsme také
hrdí na naše projekty ve školství a v kultuře.
Školství bylo jedna z dalších oblastí, které jsi
měla na starosti. Bylo letos ve školkách místo
pro všechny děti?
Umístění mého vlastního synka byl vlastně
důvod, proč jsem se dostala do politiky. Když
pokračování rozhovoru na 4. straně

Černá Pole – co se povedlo a s čím
pokročíme čtěte na straně 2 →

Černá Pole – co se povedlo

Opravený podchod Bieblova
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Konečná smyčka tramvaje 5

Černá Pole – s čím pokročíme

Arnoldova vila a projekt opravy a propojení
zahrad

Parkovací dům u Dětské nemocnice - u Helfertovi a Černopolní

•

•

•
•
•
Nová MŠ Sýpka

Kiss+Ride u ZŠ Zemědělská
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•
•

Opravíme Arnoldovu vilu a podpoříme komunitní život; Zajistíme propojení zahrad
tří vil.
Podpoříme komunitní a spolkový život.
Zasadíme se o rekonstrukci Merhautovy a
Zemědělské ulice.
Rozšíříme nabídku volnočasového vyžití
ve Schreberových zahrádkách.
Propojíme park Marie Restituty s ulicí Tišnovskou kolem školky.
Vysázíme květinové záhony ve smyčce
tramvaje Štefánikova čtvrť.

Vyřešení parkování a dopravy pomocí:
– montovaných parkovacích domů,
– parkování ve vnitroblocích,
– řešení parkování na Merhautově, u Dětské nemocnice, Mendelovy univerzity,
– vodorovného značení parkovacích míst
pro smysluplné parkování.

Program pro jiné části Brno-sever najdete na vtempunepolevime.cz

Co uděláme na celém severu
•

Rekonstrukce v MŠ Černopolní

Nové podzemní kontejnery na SNP

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce polikliniky Lesná.
Rekonstrukce stovek metrů chodníků především
na náměstí SNP a Bieblově.
Rekonstrukce MŠ Tišnovská, MŠ Kohoutova a MŠ
Černopolní.
Oprava konečné tramvaje 5 Štefánikova čtvrť .
Přemalba podchodu tř. Generála Píky
Novostavba MŠ Sýpka.
Revitalizace veřejného prostoru a vytvoření hřiště
na Bieblově.
Prosazení zahájení prací na rekonstrukci Arnoldovy vily – koncept Centra dialogu, práce na projekto-

•
•
•

vé dokumentaci.
Prosazení rozhodnutí o výstavbě parkovacího domu
u Dětské nemocnice.
Vybudování podzemních kontejnerů na třídění
odpad na náměstí SNP.
Zřízení parkoviště K+R u základní školy Zemědělská.
Zastřešení zastávky Lesnická.

•
•
•
•

Zlepšení parkování – vybudujeme montované parkovací domy tam, kde jsou dnes
zpevněné plochy.
Bezpečná škola – prevence kyberšikany a
protidrogová prevence, posílíme policejní
hlídky na komunikacích u škol.
Doprava – zasadíme se o zavedení přímého spojení do centra a zlepšení trasování;
dopravní napojení 46 a 37.
Lavičky a chodníky – budeme pokračovat
v opravách chodníků a pravidelné údržbě
laviček.
Vybudujeme cyklostezku propojující Husovice, Lesnou a Soběšice.

Volební noviny KDU-ČSL Brno-sever

•
•
•
•
•

Osvětlíme všechny důležité přechody.
Bezpečnost – rozšíříme počet kamerových
bodů a zajistíme dostatek policistů v ulicích a parcích.
Rozšíříme nabídku v aplikaci „Průvodce
severem“ o seznam památných a významných míst a dalších místa na severu.
Čistota – zajistíme pravidelné čištění
silnic i chodníků, dostatek odpadkových
košů a stojany na psí exkrementy.
Budeme pokračovat v rekonstrukci škol a
školek.
Celý program najdete
na vtempunepolevime.cz
vtempunepolevime.cz
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dostala také novou kuchyň. ZŠ
v Soběšicích má novou střechu a dělá se fasáda. Na ZŠ
jsem před čtyřmi lety sháněla Vranovská a náměstí Repubpro něj místo ve školce, neby- liky proběhly zásadní akce lo to možné. Nyní díky správ- sanace vlhokosti. Podařilo se
nému nastavení spádovosti a toho ještě mnohem více.
lepšímu systému přihlašování
Bezpečnost našich dětí u škol
již problémy nejsou.
nás stále trápí, co pro to děláš
Ve školství je třeba ale řešit ty konkrétně?
zejména opravy škol a mateřinek. Podařilo se vám něco Dopravní situaci u škol jsme
úspěšně vylepšili zavedením
v tomto směru?
Kiss-and-Ride
parkovacích
míst,
tj.
míst
pro
rychlé zaDostáli jsme všem slibům
v našem programu před čtyř- parkování a vyložení školáka.
mi roky. Na Sýpce stavíme Nesmím ale také zapomenout
novou trojtřídní mateřskou na velký projekt proti kyberškolku, je promyšlena na eko- šikaně. Musíme dbát na to,
logických principech a je kon- aby naše děti byly i v prostřecipována jako pasivní dům. dí internetu v bezpečí. Proto
V Soběšicích máme hotový jsem v minulém roce pořádaprojekt na novou MŠ. Opravili la velký workshop pro všechjsme elektroobvody a kuchyň ny učitele naší městské části
v pětitřídní MŠ Slavíčkova, o kyberšikaně ve spolupráci
máme nové hřiště na MŠ Lo- s policií JMK a OSPOD.
osova, zvládli jsme kompletní
rekonstrukci MŠ Šrámkova, Projekty budou zabírat asi velMŠ Černopolní dostala nový kou část tvé práce. Na jaký
vnější plášť s novými okny. projekt jsi nejvíce hrdá?
ZŠ Milénova a Blažkova mají
konečně nové spojovací krč- Jsem vystudovaná historička
ky mezi pavilony. ZŠ Blažkova umění, takže jedním z projekpokračování rozhovoru
z 1. strany:

Montované
parkovací
domy mohou
být řešením
pro sídliště

tů, který je mi opravdu velmi
blízký a dělá mi velkou radost,
je projekt na rekonstrukci Arnoldovy vily. Na rekonsrukci
vily žádáme finance z Norských fondů. V opravené vile
chceme vytvořit nové kulturní centrum. Celým tímto projektem se snažím dosáhnout
mého osobního cíle, a to „přivést Brno na sever“.
Přivést Brno na sever? Souvisí
to tedy nějak s gescí kultury,
kterou jsi měla také na starosti?
Naše městská část má být
živá, plná koncertů, výstav a
zajímavých podniků. A má být
příjemným a klidným místem pro bydlení. Ráda bych,
aby kulturní vyžití bylo k nalezení po celé městské části,
od kulturního domu v Soběšicích až po Musilku, kterou
zrekonstruujeme a opravíme.
Z Arnoldovy vily vytvoříme
kulturní centrum, které bude
dohromady s vilami Tugendhat a Löw-Beer tepat životem
Černých Polí. Máme také krásná náměstí, stačí jim vdechnout trochu života.

Miriam Kolářová a její tým pro komunální volby 2018.

parkování v centru města, nezapomíná se na místa, kde se
bydlí?

www.miriamkolarova.cz
KDU-ČSL se profiluje jako
strana pro rodiny. Co nabízíte
rodinám v městské části?
Základ je samozřejmě kvalitní
školství, ale tím to rozhodně
nekončí. Abychom zde mohli dobře vychovávat své děti,
potřebujeme mít kolem sebe
dobré prostředí – lavičky, obchody, poštu, základní občanskou vybavenost. Na Halasově
náměstí Petr Hladík vymyslel
a zrealizoval projekt rekonstrukce Společenského centra. To je nyní krásně opraveno
a sídlí v něm Family & Senior
point.
Rodina je právě i o našich seniorech. Aby měli možnost si
při cestě kde sednout a odpočinout na lavičce. My sice
lavičky máme, ale občas jsou
tak nízké, že jsou pro ně nepoužitelné. Chceme určit, které chodníky jsou páteřní a na
nich opravdu pečlivě dbát o
jejich povrch a také kvalitu a
počet laviček. Pro rodiny musíme posílit a dále podpořit
odlehčovací služby, to je naše
priorita. Jinak doufám, že
všichni znají náš projekt Senior Taxi ;-)
Volební noviny KDU-ČSL Brno-sever

Je to tak, v posledních měsících se pozornost věnuje jen
parkování v historickém cenMěstká část má prý vlastní tru a skoro se zapomíná na
mobilní aplikaci, za kterou místa, kde problémy s parkobudeš teď v září v Senátu oce- váním zažívají dennodenně
něna cenou „Naše politička“ – snad úplně všichni. Tedy tam,
kde je nejvyšší koncentrace
o co v takové aplikaci jde?
lidí, zejména na sídlištích.
V aplikace „Průvodce Severem“ najdete seznam všech Co se s tím dá dělat?
dětských hřišť, psích výběhů,
dále 70 organizací a spolků Rezidentní parkování v těchto
aktivních v rodinné politi- oblastech sice může pomoci,
ce, včetně kontaktů na ně, aj. je však nutné nejdříve navýšit
Nově aplikace integruje služ- počet parkovacích míst. A jebu Servis-Desk. Díky Servis diným řešením mezi spletí pa-desku můžete úřadu nahlásit neláků je výstavba montovaproblém, kterého si na hřiš- ných parkovacích domů, které
tích přímo v terénu všimnete. by se umísťovaly na současné
Stačí si hřiště nebo psí výběh parkovací plochy. Nebude tak
v aplikaci vyhledat a kliknout docházet k zabírání zeleně, ale
na tlačítko „Nahlásit problém“. kapacita parkovacích ploch se
násobně zvýší. Jiné cesty, jak
Kdy bude dokončena oprava významně zvýšit počet parkovacích míst, není.
Polikliniky?
Plášť polikliniky bude dokončen letos na podzim. Opravíme dětskou pediatrii, plánujeme dětský koutek i recepci.
V plánu je závora na parkoviště pod poliklinikou, návštěvníci tak pohodlně zaparkují,
až pojedou za svým lékařem
nebo do lékarny.

Jak může město pomoci?
Město a MČ mohou nabídnout vhodné pozemky, pomoci se zpracováním projektu,
ale také s konečnou realizací,
kterou by mohla uskutečňovat městská firma Brněnské
komunikace.

V poslední době se pořád řeší Děkuji za rozhvor.
vtempunepolevime.cz
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Naše kandidátka
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Mgr. Miriam Kolářová
místostarostka Brno-sever
Lesná, 34 let

2.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátora
Soběšice, 34 let

3.

MUDr. Tomáš Tomáš,
Ph.D., přednosta kliniky
Černá Pole, 50 let

2. Mg
r. Pet
r

3. MU

3.
4.
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olářo
vá

Hlad

6.
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35

Dr. To
Podpořte nás prosím
hlasy.
máš
T
o
mánaší
Jeden křížek před název
š
strany.
Pokud nás chcete podpořit, dejte prosím
křížek před název naší kandidátky.
Tím nám udělíte 35 hlasů.
Náš program prosadíme pouze tehdy,
pokud budeme mít v zastupitelstvu
silný tým.

4.

Mgr. Jan Škrášek
softwarový inženýr
Černá Pole, 27 let

5.

Ing. Marie Kselíková
podnikatelka
Husovice, 34 let

6.

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ing. Daniel Kummer
stavební technik
Husovice, 45 let

Tým pro celý SEVER

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Soběšice

23.
24.

Lesná

7. Dan Koubek

sportovní manažer
Lesná, 48 let

8.

Ing. Jiří Kuklínek
stavební inženýr
Černá Pole, 56 let

9.

Mgr. Jakub Zezula
technický specialista
Soběšice, 29 let

25.
26.
27.

POLIKLINIKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
BRNO–SEVER

28.
29.
30.

Černá pole
Husovice

31.
32.
33.

Zábrdovice

10. Irena Jelínková
fundraiserka
Soběšice, 43 let

11.

prof. PhDr. Jiří Trávníček
vědecký pracovník,
VŠ učitel, Lesná, 58 let

35.

12. Pavel Voříšek, DiS.
podnikatel
Lesná, 37 let

34.

Volební noviny KDU-ČSL Brno-sever

Mgr. Miriam Kolářová, 34 let, Lesná, místostarostka Brno-sever
Mgr. Petr Hladík, 34 let, Soběšice, 1. náměstek primátora města Brna
MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., 50 let, Černá Pole,
přednosta kliniky
Mgr. Jan Škrášek, 27 let, Černá Pole, softwarový
inženýr
Ing. Marie Kselíková, 34 let, Husovice, podnikatelka
Ing. Daniel Kummer, 45 let, Husovice, stavební
technik
Dan Koubek, 48 let, Lesná, sportovní manažer
Ing. Jiří Kuklínek, 56 let, Černá Pole, stavební
inženýr
Mgr. Jakub Zezula, 29 let, Soběšice, technický
specialista
Irena Jelínková, 43 let, Soběšice, fundraiserka
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., 58 let, Lesná, vědecký pracovník, VŠ učitel
Pavel Voříšek, DiS., 37 let , Lesná, podnikatel
Břetislav Gold, 60 let, Lesná, podnikatel
Mgr. et Mgr. Simona Zezulová, 27 let, Soběšice ,
kulturní referentka
Mgr. Martin Glogar, 37 let, Husovice, programový
manažer MUNI
Kateřina Sodomková, 36 let, Husovice, chůva,
provozní MŠ
MVDr. Kateřina Hofbauerová, 34 let, Husovice, výzkumný pracovník, mateřská dovolená
Mgr. Regina Kirkingová, 51 let, Černá Pole, sekretářka
MgA. Lenka Goliášová, 37 let, Lesná, učitelka, kurátorka výstav, rodičovská dovolená
Mgr. Dominik Leplt, 32 let, Lesná, pracovník v administrativě
Ing. Bc. Jan Rychtářík, 43 let, Černá Pole, konstruktér
Mgr. Tomáš Lerch, 35 let, Soběšice, finanční poradce
Ing. František Mikulec, 42 let, Soběšice, technik
Jitka Svobodová, 42 let, Husovice, koordinátorka
projektů rodinného centra Matáta
MUDr. Jiří Faldík, 26 let, Lesná, lékař
Petra Vaštová, 48 let, Husovice, referentka
Dalibor Brian Hanusek, DiS., 47 let, Černá Pole,
učitel
doc. Ing. Mgr. Jiří Maxa, Ph.D., 52 let, Lesná, vědecký pracovník, VŠ učitel, trvalý jáhen
Anna Martinková, 56 let, Černá Pole, v domácnosti
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková, 47 let, Lesná, zástupkyně ředitele SŠ
Jiří Štor, 56 let, Lesná, projektant
Zdeněk Poruba, 50 let, Černá Pole, obchodní zástupce
Jaroslava Kratochvílová, 57 let, Černá Pole, úřednice
Monika Kummerová, 21 let, Husovice, studentka
LF a PdF MUNI
Stanislav Kselík, 35 let, Husovice, živnostník
elektro
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Malý zázrak z Brna.
Co na sebe prozradil
viceprimátor
Petr Hladík?
Petr Hladík je vystudovaný projekťák,
táta čtyř dětí a fanoušek Komety. Jeho
práce má konkrétní výsledky a nemá
rád, když musí prosedět celý den na
schůzích. Proto také více času tráví mezi
lidmi, od kterých dostává často otázky
trochu více na tělo. Odpovědi na některé
z nich jsou tady:

neodcházelo se nám lehce – seznámili jsme se se spoustou lidí. Měli jsme, a
vlastně pořád máme, mezi sousedy řadu
přátel. Měli jsme pak štěstí a našli domek
v Soběšicích, na který jsme si vzali hypotéku. Sami jsme tak zažili hledání nové-

chů
Z jakých pracovních úspě
má Petr největší radost?
• Spuštění seniorbusu
• Je nachystána stavba parkovacího domu u dětské nemocnice
• Investujeme do rekonstrukcí a
vybavení nemocnic a poliklinik
• Rekonstrukce Riviéry
• Na opravy škol a školek jde 200
milionů každý rok
• Schválení strategie bydlení

Volební noviny KDU-ČSL Brno-sever

Být prvním náměstkem a zároveň tátou
čtyř dětí je asi hodně náročné na čas.
Jak se to dá skloubit?
Je to náročné, ale jde to. Bez pomoci
Zuzky bych to ale zvládnout nemohl.

Někdy mám pocit, že toho
děti o politice v Brně ví víc
než někteří kolegové na
magistrátu. :)

Ví se o tobě, že máš velkou rodinu. Čtyři
děti, to úplně vybízí k zakulacení na pětku, co myslíš?
Je to pravda, s manželkou Zuzkou máme
doma čtyři malé zázraky. Velkou rodinu
jsem si vždycky přál. Devět měsíců těhotenství je občas pěkná fuška, zvlášť když
se vám kolem kotníků batolí další špunti.
Myslím proto, že si zatím vystačíme tak,
jak jsme.
S takovou rodinkou už skoro potřebujete
malý penzion, ne?
Dlouho jsme bydleli v 3+1 v paneláku na
SNP. Strávili jsme tady krásných šest let,
ale s příchodem dalších dětí nám začalo
být trochu těsno. Rád na to vzpomínám,

dodenní práci, energii a odhodlanost.

V náměstkování jsme spolu chtě nechtě
celá rodina. Hlídám si, abych měl volné

O co si Brňané říkali
Petrovi nejčastěji?

ho bydlení – vím, že je to složité. V Brně
se skoro nestaví, ceny šplhají nahoru.
A já nechci, aby mladí lidé, kteří tady
chtějí založit rodinu, museli spoléhat na
štěstí. Chceme v Brně zavést možnost
družstevního bydlení, více informovat

Sami jsme tak několikrát
zažili hledání nového bydlení – vím, že je to složité.
V Brně se skoro nestaví,
ceny šplhají nahoru.
o startovacích bytech, přivést investory,
spolupracovat s nimi. A k tomu nepotřebujeme žádné velikášské plány, ale kaž-

• Zajištění dostupného bydlení
• Lepší úklid a čistota ulic
• Zlepšení parkování nejen
v centru, ale i u nemocnic a na
sídlištích
• Zajištění koordinace oprav a
uzavírek na silnicích
• Více zeleně a bojovat proti suchu
neděle a hodně se na to těším, protože
jsme celá rodina spolu. Po kostele občas
chodíváme na návštěvu a oběd k jedněm
či druhým prarodičům. Hlavně nesmí
chybět nějaký výlet. Vtipné je, že děti občas místo pohádek chtějí, abych jim večer před spaním vyprávěl o práci. Někdy
mám pocit, že toho o politice v Brně ví víc
než někteří kolegové na magistrátu. :)

Brnojebozi.cz

