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Máme opět číslo

Zelená pro Komín dostala pro nadcházející volby vylosované číslo 4. Se stejným číslem vstupovala do předchozích voleb, kdy jednoznačně
vyhrála, což jasně ukazovalo, že si obyvatelé
přejí změnit vedení městské části směrem k větší otevřenosti, sdílení informací a ohleduplné
péči o veřejné věci. Souhrn věcí, které se podařilo uskutečnit současné koalici pod vedením
paní starostky Milady Blatné, najdete v rozhovoru na následující straně.
Číslo 4 je šťastným číslem čtyřlístku, smysluplným číslem čtyř dohod. Doufáme, že číslo
4 povede k úspěšnému výsledku i v letošních
volbách, protože chceme pokračovat v započaté práci. Řada záměrů zůstává rozpracovaná
(např. dostavba školy, rekonstrukce bazénu,
vybudování ulice Palcary včetně chodníků),
řada věcí stále potřebuje vylepšit (promyšlená
péče o zeleň, doprava a parkování s ohledem
na skutečné potřeby obyvatel Komína). Máme
řadu dalších plánů – obnova Staré Hasičky, obnova okolí Svratecké, zastínění zastávek, využití
dešťové vody a mnoho dalších. K tomu, aby se
nám to podařilo, jsme sestavili kandidátku z významných osobností Komína, které svou dosavadní činností dávají jasně najevo, že dokáží být
aktivní ve prospěch Komína. Zelená pro Komín
se chystá dále spolupracovat s Vámi, obyvateli
Komína, na tom, aby Komín byl příjemným místem k životu, protože ZELENÁ KOMÍNU SLUŠÍ.
Magdalena Maceková

Sucha a horka bude přibývat.
Nečekejme, až se to vyřeší samo
I drobné změny mohou mít velký dopad. Zastínění lavičky,
nový strom, sběr dešťové vody, vhodná péče o zeleň.
Procházel jsem se v létě Komínem, byl celý rozpálený. Přecházel jsem z chodníku na chodník, abych
byl vždy na zastíněné straně. Sem tam tou suchou,
šustící trávou ve stínu stromů nebo okolních budov.
Vedro na padnutí a já jsem se rozhlížel, kde by šel
„vyrobit“ další stín. Žena mi potom doma povídala
o tom, jak šli v tom horku s dětmi na hřiště u radnice, kde je stín kaštanů a před radnicí fontánka, a tak
se tam dá přežít.
Nechceme v naší čtvrti jen přežívat, chceme tady
žít – a dobře. Horko v létě se bude opakovat, data
ze satelitů a měření atmosféry po celé planetě
neúprosně varují. Jakousi útěchou nám může být,

že to není problém jen Komína, ale všech měst na
všech kontinentech (snad s výjimkou Antarktidy).
Tak můžeme využít inspiraci odjinud, kde mají
vyzkoušeno, že řešení nemusí být extrémně drahá
a sofistikovaná.
Výborným a vysoce účinným chladicím agregátem (autor je obětí technického vzdělání) je strom.
Například hrušeň, jak ji znáte z ulice Hlavní v okolí
pošty (nebo strom s podobnou hustotou olistění)
má chladicí výkon okolo 6 kW. To jsou zhruba dvě
pokojové klimatizační jednotky. Zastíněná zem pak
bude mít teplotu o 7 stupňů nižší. S rostoucí plochou listů roste i chladicí efekt. Sedněte si v létě pod

kaštan. Z listů se odpařuje voda, tím chladí a zvlhčuje
vzduch. Pokud má koruna průměr asi 10 m, odpaří
během dne přibližně 400 litrů vody, což odpovídá
průměrnému chladicímu výkonu 23 kW. Je-li pod
stromem také tráva či další vegetace, zadrží se v půdě
voda, která neodteče, ale zavlažuje. V zimě pak stromy snižují rychlost větru (s 20–80% účinností).
Není-li prostor pro nové stromy, je možné využít
popínavých rostlin na ozelenění sloupů, zelených
stěn, které sice neposkytují stín, ale snižují akumulaci tepla, povrchovou teplotu a mění vlhkost vzduchu. Na zastávkách a u laviček je možné vybudovat
zastíněné pergoly s rostlinami. I tam, kde zastínění
není možné pomocí zeleně, se nabízejí řešení, která
nejsou složitá – nad hřiště lze umístit plachty,
přístřešky na zastávkách mohou mít na skleněné
stříšce stínicí fólii apod.
Žádná zeleň však nebude fungovat, když nebude
mít dost vody. Zatímco zahrádkáři měří déšť na
barely zachycené vody, na ulicích pozorujeme, jak
z chodníků a střech stéká voda do kanalizace, aniž
by se využila. Je to dvojnásob ekonomicky nevýhodné – platíme za vodu, kterou spotřebováváme,
i za odvod dešťové do kanalizace. Přitom stačí
nové parkoviště pokrýt porézním materiálem nebo
zasakovacími dlaždicemi. Obrubníky mohou být na
vhodných místech snížené tak, aby voda stékala do
trávníku místo do kanalizace. Ze střech veřejných
budov je možné zachytávat dešťovou vodu do jímek
k zavlažování.
Pojďte se mnou chvíli snít. Snít o Komíně, ve kterém je vláha. Dá se snadno projít přes Kníničskou
k řece. Po břehu sestoupit k vodě, vyhrnout kalhoty
a zchladit nohy čirou vodou. Při cestě domů se napít
z pítka před kostelem a u radnice. Podobně se dá pít
u dopravního a dalších komínských hřišť. Pojďte snít
sen o tom, jak na hřišti voda šplouchá kaskádami,
jinde si děti hrají s vodními prvky, to je vždycky nejvíc
přitahuje. Indické přísloví praví, že sny se stávají
skutečností, pokud je sní dostatečné množství lidí.
Pojďme naše sny společně měnit ve skutečnost.
Matěj Forman

Stará hasička – nové kulturní
a společenské centrum
v srdci Komína
Místo pro společenská setkávání či volnočasové aktivity všech
generací, především seniorů a mládeže, které chybí městské
části Brno-Komín dlouhá léta.
Stará hasička byla postavena na
konci 18. století jako budova, ve
které byl původně hostinec, následně škola a nakonec sloužila místnímu sboru dobrovolných hasičů.
Po přestěhování hasičů do nové
zbrojnice na ulici Jundrovské začaly
sloužit dvě obyvatelné místnosti
v přední části budovy turistickému
oddílu mládeže a seniorům pro
jejich setkávání. Ostatní prostory
budovy, zejména pak původní staré
garáže, jsou pro pravidelnou klubovou činnost zcela nevyhovující,
a to jak z důvodu technického stavu
budovy, tak i z důvodu nevyhovujícího vnitřního uspořádání a kapacity objektu. Tyto
prostory se proto využívají pouze nárazově, zejména
při velkých kulturních akcích pořádaných městskou
částí – Vítání jara, Vavřineckých hodů, Komínského
vinobraní a Rozsvícení vánočního stromu.
Jak by měla v budoucnu Stará hasička fungovat?
Jako kulturní centrum s multifunkčním prostorem dostatečné kapacity pro přednášky, divadelní
představení, společenská setkání, klubovou činnost
s odpovídajícím sociálním a skladovacím zázemím.
Budova by měla být zároveň funkčně provázána
s přilehlým náměstíčkem a akcemi, které se na něm
odehrávají.
A jak by měla Stará hasička vypadat? V rámci spolupráce městské části s Fakultou architektury VUT
v Brně byl studentům 4. ročníku zadán jednoduchý
úkol – pokusit se co nejlépe vyřešit přeměnu budovy
v kulturní centrum. Výsledné práce studentů spolu
s ideovou studií zpracovanou v roce 2014 předložila
radnice veřejnosti na jaře roku 2017 k připomínkování. Většina občanů se přikláněla k zachování tradičního vzhledu budovy. Připomínky občanů, stavební
komise i zastupitelů ke studiím by měly sloužit jako

podklad pro vypsání výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace a jako podklad pro zajištění
potřebných financí na rekonstrukci.
Stavebně-technický průzkum objektu Staré hasičky zpracovaný před dvěma lety prokázal, že stav
stávající budovy není uspokojivý – od zavlhlých
suterénních prostor nízkých sklepů probíhajících
pod budovou a nedostatečné hydroizolace podlah
přes nefunkční rozvody inženýrských sítí až po dožívající konstrukci krovu.
Přestože bude rekonstrukce budovy náročná po
všech stránkách, je její provedení pro nás zásadní.
Jak objekt Staré hasičky, tak přilehlé volné prostranství si zaslouží nový kabát pro všechny akce a aktivity, které jsou s těmito prostory v posledních letech
neodmyslitelně spjaty, i pro akce nové, které by po
dobudování odpovídajících prostorů mohly být do
Komína přivedeny. Celý tento prostor by měl zůstat
a fungovat jako srdce městské části, které by mělo
odpovídajícím způsobem žít i vypadat a ve kterém
bude lidem příjemné potkávat se a pobýt.

Silnice na Medlánky,
proč ji nazýváme „dálnicí“
To, zda vznikne silnice v prostoru za komínským
neboli Medláneckým letištěm, považujeme za
klíčové pro budoucí podobu Komína. Snaha o její
vybudování se objevuje opakovaně nejen ve variantních návrzích územního plánu jako možnost severozápadního propojení, ale i jako možný obchvat
sousední městské části Kníničky. Zelená pro Komín
v těchto snahách vidí velkou hrozbu jak pro Komín,
tak pro celé Brno. Důvody vysvětlují odborníci z naší
kandidátky.

hodnotu. Mniší hora a Netopýrky mají statut přírodní
památky, lesnaté území Velké a Malé Baby je přírodním
parkem, Letiště Medlánky je chráněným územím sítě
Evropsky významných lokalit Natura 2000, v území
jsou dále tři registrované významné krajinné prvky.
Dopravní propojení Kníničky–Medlánky, Bystrc–Medlánky či Bystrc–Medlánky–Komín by tento zelený klín
nevratně znehodnotilo, vytvořilo by bariéry pro pohyb
v krajině, poškodilo by krajinný ráz.“ (Petr Čermák,
docent Mendelovy univerzity v Brně)

„Největší výhodou Komína je jeho koncová poloha
s přímým vstupem do volné přírody. I v rámci celého
města Brna je naprosto unikátní a jakýkoliv zásah do
této koncepce je také pro celé Brno velkou ztrátou. Pro
samotný Komín by byl potom zcela zničující… Stále
se objevují urbanistické koncepce navrhující dopravní
propojení z Medlánek a Řečkovic do Kníniček a Bystrce
přes naše území. Ve spojení s jednou z variant napojení
města na dálnici R 43 by tato myšlenka byla zcela
devastující – rozvojová lokalita Palcary určená pro čisté
bydlení by byla trvale znehodnocena, případné propojení přímo do centra městské části likviduje naše snahy
o omezení především průjezdné dopravy…“
(Evžen Točík, architekt)

„Zdánlivě logická silnice, která by konečně propojila
sousedící městské části, se s velikou pravděpodobností
změní ve stále chybějící severozápadní spojnici, někdy
nazývanou R 43 (tzv. Hitlerova dálnice). Této silnici
se všechny městské části na severozápadě brání, není
důvod, aby ji přijal právě Komín, a to zrovna ve svém
cenném přírodním území. Bylo by najednou snadné
pokračovat z Pisáreckého tunelu na sever přes Komín,
takže by došlo k zvýšení tranzitní dopravy přes Komín.
Nová silnice by každopádně zvýšila snahy časem zastavět celé území až k ní.“ (Magdalena Maceková, architektka, environmentalistka)

„Území mezi Kníničkami, Komínem a Medlánkami,
tj. území Chocholy, Mniší hory, Medláneckých kopců
a pláně mezi nimi, je zeleným klínem, který dává těmto
městským částem osobitý a ceněný charakter – jsou
místy s klidným bydlením v blízkosti přírody. Území je
využíváno lidmi se psy, rodiči s dětmi, běžci, cyklisty,
běžkaři, a to proto, že je prostorem nezatíženým automobilovou dopravou, prostorem bezpečným a čistým.
Území má neopomenutelnou estetickou a krajinnou

„Komunikace v přírodním zázemí Komína vytvoří
bariéru, a omezí tak prostupnost krajiny pro člověka
i živočichy; vnese do tohoto prostoru hluk a zplodiny
z dopravy. Znehodnocený přírodní prostor již nebude
tak atraktivní pro volnočasové aktivity občanů, naopak
se stane atraktivní pro developery. Realizace jakékoliv
komunikace v přírodním zázemí Komína vyvolá postupnou urbanizaci tohoto přírodního prostoru mezi severním okrajem Komína a plánovanou silnicí. Prostoru pro
Komín tak vzácného.“ (Ivana Golešová, urbanistka)

Iva Utíkalová, Eugen Točík
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Chceme, aby Komín zůstal klidnou městskou částí s příjemným
a kultivovaným veřejným prostorem, s přímým napojením na
okolní přírodu a krajinu. Je pro
nás proto nemyslitelné uvažované silniční propojení v prostoru
Mniší hory, Baby a medláneckého
letiště. Říkáme NE nepřiměřené
výstavbě, která by poškozovala
kvalitu života v Komíně. Podporujeme přeměnu oblasti mezi
Palcary a Výholcem na lokality
nového čistého bydlení, kultivaci
veřejných prostranství a veřejné
zeleně, iniciativu občanů při péči
o své okolí. Budeme podporovat
omezení tranzitní dopravy Komínem a její zklidnění i šetrné
druhy dopravy jako MHD, cyklodopravu či sdílení aut.

Chceme i nadále pokračovat
v přibližování radnice občanům
a ještě více modernizovat a zpříjemnit komunikaci občanů s radnicí. Každý by měl mít co nejvíce
dostupných informací on-line.
Nechceme, aby z rozhodování
o Komíně byl občan vyloučen.
Chceme i nadále zapojovat veřejnost do připomínkování významných plánovaných projektů
týkajících se Komína a dále prosazovat rovnější přístup ve vztahu úředník-občan. Budeme dále
pokračovat v tradici setkávání
s občany v rámci dnů otevřené
radnice.

Záleží nám na kvalitním vzdělání
a na vzdělávání komínských dětí
a mládeže. Děti mají mít možnost
dostatečného výběru odpoledních volnočasových vzdělávacích
a sportovních aktivit. Budeme
usilovat o kvalitu komínské
základní školy, chceme, aby byla
škola otevřená a svobodná, přitom však bezpečná a zdravá. Prosazujeme další navýšení objemu
financí na školství, dostatečný
počet míst v mateřských školách,
dokončení realizace projektu nástavby ZŠ Pastviny, další opravy
a budování nových venkovních
hřišť i rozšíření nabídky aktivit
(např. přírodní hřiště, hřiště pro
parkour či skatepark).

Chceme, aby senioři v Komíně
mohli smysluplně využívat svůj
volný čas; za tímto účelem chceme rozvíjet programy pro aktivizaci seniorů, podpořit vhodné
vzdělávání seniorů organizované
přímo v Komíně, zvýšit bezbariérovost ve veřejném prostoru. Budeme podporovat služby, které
komínským seniorům dovolí žít
co nejdéle v domácím prostředí,
jako senior taxi, poradenství při
řešení obtížných situací, služby
dobrovolníků v péči o seniory.
Budeme dále usilovat o zajištění
prostor, v nichž by senioři mohli
aktivně trávit svůj volný čas.

Kompletní program najdete na našich webových stránkách www.zelenykomin.cz

Chceme, aby se v Komíně dobře
žilo, všem, společně. Budeme
proto v co nejvyšší míře podporovat pořádání sportovních
či kulturních akcí a setkávání
občanů Komína, společně vytvářet podmínky pro sounáležitost
a zdravý patriotismus obyvatel
Komína. Přestavba Staré hasičky
na komunitní centrum je pro nás
proto jednou z priorit. Podpoříme dále činnost spolků působících v Komíně i jejich spolupráci
s radnicí. Poskytování prostředků
na kulturu a sport v Komíně
musí být přitom maximálně
transparentní; za tímto účelem
zřídíme kulturní fond městské
části a prosadíme jednoznačná
pravidla pro rozdělování prostředků.

Chceme, aby byl Komín i v letních
parnech pokud možno zeleným
místem, z něhož není třeba utíkat, ale lze v něm pohodlně přebývat. Velký důraz proto klademe
na péči o stávající stromy a zeleň
a jejich obnovu. Především
stromy fungují jako významný
faktor snižující horko a zvyšující
vlhkost vzduchu, i jako hluková
a prachová bariéra. Péče o zeleň
by se měla lišit podle terénu
i využití. Chceme také nastavit
efektivní hospodaření s dešťovou
vodou – voda nemá odtékat bez
užitku do kanalizace, má být zadržena a co nejefektivněji využita;
začneme přitom u veřejných budov. Chceme i nadále pokračovat
v plánování i realizaci opatření
pro čistší vzduch a šetrné nakládání s odpady.

Za jeden chodník
jsem dostala kytku

ní plán bude velkým tématem nového
volebního období a jeho projednávání
musíme pečlivě sledovat.
A co rezidentní parkování?
V souvislosti s ním chci zdůraznit, že
jeho nastavení je v kompetenci městské
části. Pokud do Komína časem přijde,
bude třeba zapojit obyvatele do správného nastavení jeho podoby. Zatím
ze strany města Brna návrh možného
řešení není připraven. A důležité budou
i zkušenosti s rezidentním parkováním
z ostatních městských částí.

Konec volebního období je příležitostí
k rekapitulaci i výzvou k novým nápadům
a plánům. Co je důležité? Co stálo a stojí zato?
Z čeho se lze radovat? Co lze zlepšit? O tom
všem je následující rozhovor se starostkou
Komína Miladou Blatnou.
Co Vás vlastně přivedlo ke komunální politice?
Když to řeknu trochu akademicky, tak
obava o zhoršení kvality bydlení v Komíně. S mým mužem jsme se v roce 1984
rozhodovali, kde chceme bydlet, a vybírali z několika možností. Komín byl pro
nás jednoznačnou volbou. Pět let jsme si
svépomocí stavěli domek. Potom se mě
velmi dotkl způsob zastavění pozemku
Farské zahrady, ohrožení, že v kamenolomu bude drtička betonu a hrozba z dopravního propojení Bystrc–Komín–Medlánky. To byly tři důvody, proč jsem se
já, do roku 2002 zcela apolitický člověk,
stala občansky aktivní. Na Komínu mi
prostě hodně záleží.
Poslední čtyři roky jste strávila
jako starostka městské části Komín, co se podle Vás podařilo?
Chtěli jsme více přiblížit radnici lidem.
Už na prvním listopadovém jednání
zastupitelstva v roce 2014 jsme novelizovali jednací řád a vrátili do něj
bod „Podněty a připomínky občanů“.
Myslím si, že se nám postupně podařilo
směřovat k lidem více informací více
kanály – přes nový Komínský zpravodaj,
nový web i radniční facebook. Setkávali
jsme se s nimi nad studiemi Staré hasičky, sportovišť nebo obnovy zeleně a oni
nám sdělovali svůj názor.
Podařilo se nám na množství investic
zajistit financování buďto z úrovně statutárního města Brna nebo z evropských
dotací, na vybudování modulární školky
i třeba na opravu parkovišť a některých
účelových komunikací, na rekonstrukci
hřišť Habřinova a MŠ Pastviny, na obnovu pietního místa na Ruském vrchu. Těší
mě i zdánlivé drobnosti, které usnadní
život, například doplnění chybějícího
chodníku na ulici Záhumní, zpevnění
některých vyšlapaných stezek.
Po mnoha letech jsme začali s projekty obnovy zeleně. Dohodla jsem se
s Veřejnou zelení města Brna na nové
výsadbě kruhového objezdu, záhonu
u hřbitova nebo krokusech na Řezáčově,
s Lesy města Brna zase na vytvoření
naučné stezky na Chochole.
Díky zbudování nové kotvící jámy
u Staré hasičky jsme vrátili do Komína
živý vánoční strom. Jsem ráda, že se
podařilo vydání knihy „Komín nad Svratkou“, která se opravdu povedla. Těch
věcí, o kterých si myslím, že se povedly,
je mnohem více.
Můžete nám přiblížit, proč se Komín zapojil do programu Family
Friendly Community Audit (Obec
přátelská rodině) a co je jeho výstupem?
Důvody jsou dva – chtěli jsme s lidmi
vstoupit do debaty o Komíně, podpořit
jejich větší zapojení do komínského dění
a chceme také získat certifikát, který
nám pomůže v přístupu k novým dotacím. Schválený plán nás zavazuje do tří

let vybudovat například veřejné WC na
dopravním hřišti nebo iniciovat dovedení
MHD do obchodního areálu u UNIHOBBY. Těch podnětů bylo ale mnohem
více. Některé nejsou reálné. Například
v Komíně nemáme prostor na pořádný
supermarket a neumíme zajistit, aby
se v něm dalo levně nakoupit. Ale jsou
i podněty, kterými se bude zabývat každý
moudrý konšel. Patří k nim zachování
tradic, zajištění aktivit pro seniory nebo
vybudování hřiště pro teenegary.
Jak se proměnil společenský život
v Komíně?
Za mimořádně důležité považuji, že jsme
všem generacím zprostředkovali možnost setkávat se a pobavit na kulturních
a společenských akcích, které jsme nově
začali organizovat z úrovně radnice – od
hodů, přes krojovaný ples, vinobraní,
rozsvícení vánočního stromu, vánoční
a velikonoční dílničky. Na radnici jsme
organizovali besedy, přednášky, koncerty, ale i výstavy. S pořádáním Dětského
dne nám pomáhaly komínské spolky.
Nově každý rok pořádáme Den otevřené
radnice u příležitosti 17. listopadu a prezentujeme na něm, co se nám v daném
roce podařilo.
Mezi Vaše důležitá témata patří
senioři. Co pro ně Komín nabízí?
Začali jsme setkáváním s jubilanty.
Vzpomínám si, že na první setkání
přijala pozvání na radnici pouze jedna
jubilantka. Seděly jsme spolu u kávy
a chlebíčku a povídaly si. Trochu mě
mrzelo, že nepřišlo víc lidí. V krátké době
se situace otočila. Dnes je plno a je to
vždy velmi příjemné.
Mám radost, že se nám daří nabízet
našim seniorům zajímavé příležitosti,
jak trávit volný čas. Velice oblíbené
jsou např. tréninky paměti. Pro mě je
takovým zásadním projektem otevření
Univerzity třetího věku v Komíně. Zájem
o studim byl naprosto nečekaný, místo
jedné třídy musíme otevřít rovnou dvě.
Pro rodiny s dětmi je nejdůležitější
komínská škola. Co se podařilo
v oblasti školství?
Jedno z našich prvních rozhodnutí bylo
prodloužení prázdninového provozu
školek ze dvou na šest týdnů. Vzápětí
jsme zjistili, že jejich kapacita nestačí
a že je nutné tuto věc rychle řešit. Využili jsme existujícího povolení ke stavbě
v areálu Základní školy Pastviny, změnili
projekt z volnočasového centra na školku a postavili školku pro 25 dětí. Nebylo
to jednoduché, protože peníze, které se
nám podařilo získat z města Brna, nakonec nestačily. Museli jsme proto projekt
uzpůsobit a žádat o evropské dotace.
V ZŠ jsme investovali do nového
vybavení kuchyně, výměny podlahových
krytin, rekonstrukce tělocvičen, nového
venkovního hřiště pro MŠ Pastviny.
Dokončili jsme rekonstrukce sociálek.

V MŠ Absolonova máme novou kotelnu,
vyměněnou elekroinstalaci a opravenou
venkovní toaletu.
Kompletně, včetně finančních prostředků, jsme připravili další projekty:
nástavbu a přístavbu ZŠ, vybudování
výtahu a rekonstrukci bazénu v celkové
hodnotě 47 milionů. A nechci zapomenout na DDM Kominíček, přispíváme mu
na provoz a on s námi spolupracuje na
všech akcích pořádaných pro děti.
Je něco, co jste si představovala
jinak?
Těch věcí je více. Vůbec jsem nepředpokládala, že půl roku budu muset dělat
nejen starostu, ale i tajemníka úřadu.
Že kontroly zjistí taková pochybení, která jsme museli řešit personálními změnami. Že u soudu budu čelit žalobě na
neplatnost výpovědi, u které soud první
instance rozhodl, že byla dána v souladu
se zákonem.
Představovala jsem si také rychlejší
chod úřední mašinérie, která je například
v oblasti dopravy velmi zdlouhavá. Jako
příklad uvedu zrcadlo u Sokolovny nebo
svodidla kolem cyklostezky. Vyřízení
zrcadla trvalo zhruba rok, svodidel více
než rok. V souvislosti s dopravou jsem
navíc očekávala, že dostaneme podklady,
nad kterými povedeme s lidmi diskusi
především ve věci řešení parkování.
A také ne vždy měla práce odborných
firem, které pro nás realizovaly zakázku,

potřebnou profesionální úroveň. S tím
vším jsem se musela vyrovnávat. Řekla
bych, že jsem získala nesdělitelné zkušenosti, ze kterých hodně těžím.
Komín je především příjemné místo
pro klidné bydlení. V některých
částech si obyvatelé stěžují na velkou míru dopravy. Co pro ně může
vedení městské části udělat?
Městská část může iniciovat, aby byl ve
spolupráci s městem Brnem připraven
plán změn, který se bude týkat parkování a dopravy. Na odbor dopravy byly
zaslány naše požadavky, které pomohou
zklidnit dopravu. Jedná se o zavedení
zón 30, nových přechodů a vybudování
nových parkovacích stání, která nejsou
nijak nákladná a týkají se konkrétně ulic
Chaloupky, Řezáčova, Bystrcká. Vyřízení
žádostí se ale vleče.
V roce 2016 a 2017 jsme se vyjadřovali k variantám technické studie přehradní radiály Kníničská a ke křižovatce
u benzinky. Dlouhodobě zde prosazujeme zahloubení Kníničské a mimoúrovňovou křižovatku. Zatím se ale celá věc
z úrovně města a kraje dále neposunuje.
Nicméně v této věci jednáme a musíme
i v budoucnu jednat tak, aby pro Komín
vyšlo to nejlepší řešení. Komín je ohrožen zatažením nové dopravy do svého
centra v souvislosti s neustále se opakujícími návrhy připravovaného územního
plánu na propojení do Medlánek. Územ-

V letošním roce jsme se potýkali
s extrémním suchem a vysokými
letními teplotami. A klimatologové
předpovídají, že tento stav se bude
ještě zhoršovat. Jak na to může
reagovat Komín?
Dnes už nikdo nepochybuje o tom, že
probíhá klimatická změna, stejně jako
o tom, že je nutné začít s vodou správně
hospodařit. Zvládnout horko ve městě
nám pomáhají stromy. Potřebujeme je
udržet zdravé, protože jen tak mohou
plnit klimatickou funkci. Na některých
ulicích jsme nechali provést kontrolu
jejich stavu a musíme v ní pokračovat.
V horkém létě bychom neměli zbytečně
sekat trávu s výjimkou přerostlého
plevele, protože jen nevypálený trávník
zadržuje vodu, pomalu ji odpařuje, a tak
ochlazuje vzduch.
Musíme se zaměřit na řešení zachytávání dešťové vody ze střech našich škol
a vůbec obecních budov, kterou použijeme na zalévání. Letos jsme měli opravdu
velký problém se zaléváním nové výsadby
vzhledem k zákazu odběru vody z řeky.
Stejně tak bychom měli zmenšit betonové nebo asfaltové plochy mezi domy
a nahradit je plochami, kde je možný
zásak. Často jsou důležitá drobná řešení.
K nim patří umístění laviček do stínu
nebo zastínění zastávek MHD. Pak pro
nás budou parná léta snesitelnější a nebudeme muset utíkat mimo město.
V Komíně trápí hodně lidí pálicí
čtvrtek. Co s tím jako Zelení můžete
dělat?
Plošný zákaz pálení zatím město Brno
neplánuje. Zkoušíme pálení kvůli zápachu a dalšímu znečištění omezit tím, že
lidem jako alternativu nabízíme svoz
bioodpadu od března do listopadu s výjimkou prázdninových měsíců. Měli jsme
na to v rozpočtu vyčleněny peníze, které
jsme nakonec nemuseli použít. Podařilo
se mně dohodnout s firmou SAKO na
svozu zdarma. Lidé si na službu zvykají.
Jenom dodám, že bioodpad berou i v našem ekodvoře na ulici Pastviny.
Co Vám v poslední době udělalo
radost?
Pozitivní odezvy. Když si někdo udělá
čas a poděkuje mailem nebo telefonicky
nebo osobně za něco, co se mu líbí. Třeba za jeden chodník jsem dostala kytku.
Žádost o jeho opravu prý byla podávána
opakovaně několik let. Potom také, když
můj vnuk, kterého na vlastní žádost
hlídám každý čtvrtek odpoledne, aby
mně jeho dětství neproteklo mezi prsty,
projeví svým spontánním radostným
křikem radost nad tím, že se zase vidíme.
Hodně mě potěšila vstřícnost několika
komínských podnikatelů, díky kterým
máme zdarma na některých místech
nové lavičky, hřiště pro pétanque a díky
firmě Porsche opravené hřiště Jožky
Jabůrkové. A radost by pro mě bylo
i znovuzvolení, abych mohla některé
projekty dotáhnout.
Magdalena Maceková

Zelená pro Komín –
naše kandidátka
1. Mgr. Milada Blatná
starostka MČ, pedagožka, personalistka, 56 let, Strana zelených
Jako starostka jsem s Komínem prožila čtyři intenzivní a náročné roky.
Hlavní důvod, proč kandiduji znovu, je moje velká chuť dotáhnout projekty,
které se podařilo rozjet a zúročit naši čtyřletou snahu pomáhat Komínu.

2. Mgr. Ing. Tomáš Němec

3. Eva Beranová

4. Ing. arch. Eugen Točík

5. Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.

advokát, člen Okrašlovacího spolku pro Komín, 39 let,
bez politické příslušnosti
Jsem přesvědčený o tom, že za poslední čtyři roky se podařilo významně změnit a zlepšit prostředí radnice i její vztah
k občanům. Chtěl bych, aby komínská radnice pokračovala
v tomto nastoleném trendu a chci přispět k její ještě větší
otevřenosti a přístupnosti veřejnosti. Stejně tak se chci
zasadit o to, aby i samotní komínští občané více participovali
na některých projektech či akcích prospěšných pro Komín.

náčelnice Sokola Brno-Komín, členka Okrašlovacího
spolku pro Komín, 43 let, bez politické příslušnosti
Byla bych ráda, aby Komín byl místem, kde to žije a dobře
se žije. I nadále bych se chtěla věnovat vytvářením společenského, sportovního a příjemného prostředí pro všechny.

architekt, člen Okrašlovacího spolku pro Komín, 60 let,
bez politické příslušnosti
Jsem komínský patriot. Záleží mi na tom, aby se tady stavělo
tak, aby si Komín zachoval své specifické kouzlo. Proto jsem
zásadně i proti dopravnímu propojení do Medlánek. Komín
už by nebyl tím, čím je.

projektová manažerka, 40 let, bez politické příslušnosti
Jako starousedlík (roz. Hledíková) považuju za přirozené,
že je potřeba se podílet na tom, aby Komín zůstal příjemným místem k životu. Věřím, že obyvatelé jsou experti na
místní záležitosti, a se zapojováním veřejnosti do plánovacích procesů mám zkušenosti. Je pro mě důležité, že Zelená
pro Komín přináší smysluplné vize do budoucna i zcela
konkrétní plány.

6. BBA Milan Juřička

7. Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

8. Ing. Jan Pospíšil

9. Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

ekonom, místopředseda T. J. Komín, 36 let,
bez politické příslušnosti
Měl jsem to privilegium vyrůstat v Komíně, záleží mi proto
na jeho současnosti i budoucnosti. Také jsem měl tu možnost v T.J. Komín udělat první kroky ve své sportovní kariéře,
toho si vážím, a proto se nyní v této organizaci aktivně
zapojuji. Coby rodič chci pro své děti, aby Komín zůstal
tak krásným, čistým a bezpečným místem jako je nyní.

vysokoškolský pedagog, lesník, člen Okrašlovacího spolku
pro Komín, 46 let, bez politické příslušnosti
Komín je klidné a přírodě blízké místo pro aktivní život.
Rád bych udělal vše pro to, aby místo zbytných silničních
propojení a extenzivní výstavby byly realizovány investice
a opatření stávající charakter Komína podporující a rozvíjející.

programátor, 37 let, bez politické příslušnosti
Stále je co zlepšovat, avšak správným směrem – mnoho
občanů si neuvědomuje, že prosazované propojení Bystrce
a Medlánek přes Komín by přineslo další tranzitní dopravu
pod naše okna. Tomu bych chtěl zabránit.

vedoucí domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem, 36 let, bez politické příslušnosti
Podpora seniorů, lidí se zdravotním postižením a sociální
oblast, to je moje téma. Ráda bych přispěla ke Komínu stále
zelenému a bezbariérovému. Jednoduše otevřenému
a dostupnému pro všechny.

10. Bc. Petra Špotáková

11. Ing. Svatava Staňková

12. Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D.

13. Ing. arch. Ivana Utíkalová

pedagožka, vychovatelka, 39 let, bez politické příslušnosti
Jedním z aspektů kvality životní prostředí je i trávení volného času nejen dětí, ale i dospělých. Ráda bych, aby v Komíně
zůstaly funkční a kvalitní relaxační plochy, dětská hřiště
i sportoviště. Mým tématem je podpora odpoledních volnočasových vzdělávacích aktivit pro děti a mládež a vybudování komunitního centra pro děti a mládež v Komíně.

účetní supervisorka, 33 let, bez politické příslušnosti
Komín pro mě znamená slovo „doma“, moje rodina zde žije
hodně let. Ráda bych, aby byl Komín i nadále klidným a pozitivním místem k životu bez nárůstu dopravy. Místem společenským, kde se udržují a prohlubují tradice, kde se setkávají
všechny generace při kulturních akcích – s radostí, uznáním
a také s upřímností.

vysokoškolský pedagog, 40 let, bez politické příslušnosti
Věřím, že Komín je skvělým místem pro život nás všech. Chci
být součástí péče o něj a starat se o to, aby takovýmto místem
zůstal i pro ty, kdo přijdou po nás.

architektka, vysokoškolská pedagožka, členka Okrašlovacího
spolku pro Komín, 47 let, bez politické příslušnosti
Komín je mé doma. Žije v něm celá má rodina, spousta
přátel a známých. Ráda bych, aby zůstal tím krásným
klidným místem, kterým je dnes. A to díky lidem, kterým
na Komínu záleží.

14. Jana Pitnerová

15. Ing. Matěj Forman, Ph.D.

16. Ing. arch. Ivana Golešová

17. Mgr. Jana Unčovská

knihkupkyně, členka Okrašlovacího spolku
pro Komín, 42 let, bez politické příslušnosti
Zelená pro Komín je pro mne zárukou, že Komín zůstane
klidné místo s vysokou kvalitou bydlení. Jistotou aktivního
přístupu k nelehkým otázkám měnícího se klimatu. Nadějí
férové a otevřené politiky s týmovým přístupem.

vývojový inženýr, 43 let, Strana zelených
Komín je báječné místo pro život. Aby dokázalo čelit výzvám
jako je přibývající sucho, i potřebě žít aktivně a co nejvíc
venku, potřebuje chytrá řešení. Pro bezpečnou jízdu na
kolobce, pro zadržení dešťové vody i pro zaparkování auta.
A tomu chci pomoct.

urbanistka, členka Okrašlovacího spolku pro Komín, 68 let,
bez politické příslušnosti
Poslední čtyři roky se radnice poprvé výrazně otevřela a přiblížila občanům. Chci dále usilovat o přívětivou a komunikující radnici, kde transparentnost rozhodování nejsou jen
prázdná slova.

projektová manažerka, členka Okrašlovacího spolku
pro Komín, 37 let, bez politické příslušnosti
Líbí se mi, jak umí děti objevovat svět a jak se chtějí učit.
V naší škole k tomu mají příležitost. Ráda bych přispěla
k tomu, aby to byla škola otevřená a svobodná, přitom však
bezpečná a zdravá. Škola hrou, to není jen stará prázdná
fráze, má to tak být.

Vytištěno na papíře s ekologickou certifikací:
FSC – Výrobky jsou vyrobeny ze dřeva pocházejících z porostů s udržitelným lesním hospodářstvím. ISO 14001 – Systém enviromentálního managementu firmy. Klade důraz na ochranu životního prostředí a prevenci jeho znečistování z hlediska vody, vzduchu, půdy, odpadů atd. ECF – Při bělení se nepoužívá elementární chlor.

