
Informační bulletin Zastupitelstva městské části Brno-Maloměřice a Obřany   Výtisk zdarma Číslo 8 – 2017 

Informační bulletin Zastupitelstva městské části Brno-Maloměřice a Obřany   Číslo 8 – 2017 1 

www.malomerice.cz

ZPRAVODAJ
M A L O M Ě Ř I C  A  O B Ř A N

Jak asi bude vypadat  
Český stát za dalších sto let?

Ocitáme se v podzimním období, které 
je mimo padající listí a vůni chryzantém 
charakteristické státními svátky souvisejí-
cími s českou státností. Náš – tedy Český 
stát si připomínáme nejdřív prostřednictvím 
patrona české země knížete Václava a ná-
sledně prostřednictvím jednoho fajn volné-
ho dne 28.října. Od roku 1918 už uplynulo 
takřka sto let od vymanění Čechoslováků 
z Rakousko-uherského souručenství, do 
kterého jsme vpluli z Rakouské monarchie 
provázející nás od konce středověku (1526). 
Stejně jako v mnoha jiných násilně centra-
lizovaných celcích i naši předci toužili po 
400 letech přežívání ve slepenci naprosto 
nepříbuzných jazykových skupin po svém 
vlastním národním státě tak silně, že je ne-
odradily ani hrozící perzekuce. Pánům Ma-
sarykovi, Štefánikovi a Benešovi se v roce 
1918 podařilo dosáhnout vysněné samo-
statnosti založené na přirozené soudržnosti 
samosprávného celku postaveného na jed-
notném kulturním základě a užívajícího spo-

lečný jazyk. Tváří v tvář tomuto jubileu se 
nelze ubránit rozpakům nad dnešním poje-
tím občanské společnosti, která se ve svém 
spirálovitém vývoji čím dál víc uchyluje od 
těžce nabyté autonomie do opačné úvratě 
všeobjímající globalizace popírající vlastní 
identitu. Jiné lidi, národy i kultury však lze 
obdivovat i milovat právě proto, že si uvě-
domujeme rozdíly, ale přitom neztrácíme 
povědomí o tom, kým jsme my sami. Dneš-
ní občanské postoje jsou často důsledkem 
absence každodenní zkušenosti již nežijí-
cích generací našich předků, kteří zažívali 
diskriminaci a přezírání českých zájmů sil-
nějším národem uvnitř společného státního 
celku. Můžeme být v pokušení si myslet, že 
se společnost za posledních sto let stala 
šlechetnější, otevřenější a vzájemně tole-
rantnější a že je potřeba jít se srdcem na 
dlani vstříc společným evropským zítřkům 
čím dál sjednocenější Evropy a Masaryko-
vo a Štefánikovo pojetí národa a národního 
státu nechat za sebou jako úctyhodný avšak 
přežitý vývojový stupeň zasahující do dne-
ška jen ve formě jednou za rok ověnčených 
mramorových soch. 

Ano, nelze nechat bez povšimnutí, že 
rozvoj vědy a technologií posledního sto-
letí byl raketový. Posunula se ale k výšinám 

i lidská nesobeckost, obětavost a empa-
tie? Odpověď na tuto otázku by musela být 
kladná, abychom mohli uvěřit globálním 
optimistům. Na základě praktické zkuše-
nosti s dvojí kvalitou potravin v rámci EU se 
ale nezdá, že rovnost a bratrství lidstva již 
nezná státních hranic. Ve světle tohoto pří-
kladu je zřejmé, že vzájemnou soupeřivost 
o zdroje evropská společnost navzdory po-
kroku dosud nepotlačila. V souvislosti s tím 
by si každý sám měl položit otázku ohledně 
motivů čelních zemí EU čím dál víc kompe-
tencí členských států centralizovat do spo-
lečného slibovaného globálního ráje. Jak 
by to dnes asi viděl Masaryk?

 U příležitosti 28. 9. a 28. 10. 
� �starostka�MČ�Klára�Liptáková

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY

O pořádném obchodě  
v Maloměřicích.  
A nejen o něm.

Už předjímám některé ohlasy kritiků za 
každou cenu, ale stále tvrdím, že oprav-
dový obchodní dům v naší městské části 
opravdu chybí. Alespoň takový jaký mají 
v nedalekém Adamově, který má mimocho-
dem menší počet obyvatel, než máme my. 

Asi všichni víte, že firma Stavos v areálu 
proti maloměřické teplárně připravuje byto-
vou výstavbu. Území mezi ulicí Obřanskou 
a Olší, kde byly dříve stavební dvory, je 
opravdu velmi zanedbané. 

Ale jen o té nové výstavbě psát nechci. 
V naší městské části kolem toho již pro-
běhla docela (a oprávněně!) živá diskuze, 
takže v jedné větě připomenu jen to nejdů-
ležitější. Výstavbu, kterou povoluje a řídí 
velké Brno, nezastavíme. Máme ale šanci 
ji na úrovni městské části ovlivnit, aby byla 
nám, stávajícím občanům, co nejvíce ku 
prospěchu. O to mi jde především. Nechci 
a nebudu jako jiní vědomě slibovat nemož-
né a lidem lhát. Ano, v této lokalitě opravdu 
nebude lesopark. Bohužel. A stát ani nikdy 
neměl, a jestliže někdo z místních politiků 
tvrdil něco jiného, pak vědomě a účelově 
lidem neříkal pravdu. Magistrát má jasnou 

ÚVODNÍK
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sedmou pohádku pod názvem „O štěstí“.  
A co říci o pohádce?

 Zkusili jste si někdy odpovědět na otázku: 
Co je to štěstí? Každý si štěstí představuje ji-
nak. Pro jednoho je to, pro druhého ono. Ale 
co je víc, než když se lidi mají rádi. V této po-
hádce manželé Růžičkovi jezdí po poutích, po 
městech, po světě. Hrají, tancují, zpívají a rádi 
vyprávějí pohádky. Mají harmoniku, trakař 
a cvičeného medvěda Béďu. Prostě budete 
vtaženi do dobrodružné pohádky kde medvěd 
dělá salta, kůň mluví a drakům padají hlavy! 

Tato autorská pohádka boří hranice a ote-
vírá lidská srdce. Skvělé písničky napsal La-
dislav Mrlík. Můžeme se těšit na živá hudbu, 
písně a krásné loutky. Pohádku nám zahrají 
Konrád�Popel�a�Marina�Ra.

Pohádka bude uvedena v sobotu dne  
14. 10. 2017 v 16.00 hod. ve sborovém 
domě CČSH Betlém na Selské ulici č. 53.

Po pohádce je pro děti připraveno, tak, 
jak se již stalo naším zvykem, „Výtvarné  
řádění“ v klubu Šalomoun, které pro děti 
i jejich rodiče připravila Šárka Chytilová.

Délka představení je cca 45 min. a je určeno 
pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Doporučený dar 
při vstupu činí 40,- Kč/osobu.

Informace najdete také na www.ccshmalo-
merice.cz a www.verbumetmusica.com

Přijměte proto, milí rodiče a prarodiče, 
naše pozvání a přijďte se svými dětmi za-
vzpomínat na dobu, kdy i vy jste byli malí.

Vratislav�Jan�Marša,�farář�CČSH�
spolek�Verbum�et�musica�

SPORT

Sportovní úspěch v Litvě
Začátkem září se v Litvě konalo Mistrovství 

Evropy v rádio-orientačním běhu. Mezi třemi 
nominovanými juniory za Českou republiku 
byl i Martin Kinc z Obřan. Po dlouhé noční 
cestě auty, čekalo na české reprezentanty 
pěkné ubytování v lázeňském centru města 
Druskininkai. První čtyři dny probíhal trénin-
kový kemp, kde se závodníci seznamovali 
s terénem a vylaďovali svoje rádia. V úterý  
5. 9. byl odstartován první závod Foxoring. 
Rovinatý rozsáhlý les bez výrazných orien-
tačních bodů prověřil mapové a orientační 
znalosti závodníků. S tímto se Martin skvěle 
vypořádal a získal v času 61 min. bronzovou 
medaili. Středa byl sprintový den. Po bron-
zovém úspěchu, odpadla tréma a Martin 

si bezchybným postupem s neuvěřitelným 
dvouminutovým náskokem doběhl pro titul 
Mistr Evropy. Ve čtvrtek se běžela první kla-
sika. Junioři závodili s rádiem na frekvenci 
3,5 MHz. Martin startoval mezi prvními zá-
vodníky a jako první doběhl do cíle v čase  
1 h 3 min. Všichni ostatní junioři byli ještě 
v lese. Martin nevěděl, jestli je to dobrý nebo 
špatný čas a čekalo ho zhruba dvouhodinové 
netrpělivé čekání, kdy postupně dobíhali jed-
notlivý závodníci. Až po doběhu posledního 
juniora bylo jasné, že čas 1 h 3 min. je nejlepší 
a Martin se stal podruhé Mistrem Evropy. Pá-
tek byl volný den. Někdo šel do města, někdo 
do Aquaparku či Snowparku, někdo byl klusat, 
jiní zase jen odpočívali. V sobotu byl posled-

ní závod druhá klasika s rádiem na frekven-
ci 144 MHz. Martin zvolil sice dobrý postup, 
ale už se mu nedařily dohledávky a s časem  
1 h 35 min. skončil na 19. místě. Večer po vy-
hlášení vítězů začal „hamfest“, raut s tancem 
a zábavou pro všechny účastníky ME. Závod-
níci, pořadatelé i rozhodčí si tuto noc řádně 
užili. V neděli ráno se česká výprava vydala 
na 1000 km dlouhou cestu domů. Krátce po 
půlnoci Martin se sadou medailí dorazil domů 
do Obřan. Česká výprava se stala nejúspěš-
nějším týmem Mistrovství Evropy, druhé 
skončilo Rusko a třetí Ukrajina. Celkem se 
ME zúčastnilo přes 300 závodníků z 25 zemí. 
Martin svým fantastickým výkonem výrazně 
přispěl k tomuto vítězství. Gratulujeme.


