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Vychoval jsem nástupce, 
volte můj tým!

Jak volit?
Nejúčinněji nás podpoříte když označíte 
křížkem jen celou stranu, bez dalších 
označených jednotlivců.

KDU-ČSL s podporou 

nezávislých kandidátů

Ing. Klára Liptáková, starostka Maloměřic a Obřan

Ivan Emr, středoškolský učitel

JUDr. Martin Knoz, ředitel a.s.

Jaroslav Hronek, sportovní instruktor v Orlu
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Vážení a milí přátelé, 

po celou dobu svého působení jsem se snažila vžít do situace 

našich obyvatel a každé skupině něco přinést. Moje dveře byly 

otevřeny pro všechny, kdo přišli s konstruktivními podněty. 

Pokud podpoříte náš tým, jsem připravena se stejným 

nasazením jako doposud pokračovat a využít všech nabytých 

zkušeností k vylepšování našeho společného domova. 

Co budeme dělat a prosazovat dál? 

• Zklidnění Selské, Obřanské a Fryčajovy 

•  Zanesení obchvatu Maloměřic a Obřan do územního plánu 

města i kraje 

•  Využití železnice jako alternativy MHD

•  Obnovu veřejného prostranství v obřanském sídlišti (započne 

letos)
•  Dva nové vybavené psí výběhy

•  Nové příjemné veřejné prostranství před školou Obřanská 7

•  Zbrusu novou školní zahradu na Hamrech - první 

inhalační zahradu v Brně - otevřenou pro veřejnost s 

venkovní učebnou

•  Instalaci retardérů v uličkách , kde se jezdí příliš rychle

•  Pomoc městu s dostavbou kanalizace/ atd.. 

Pokud máte i Vy sami nějaký sen realizovatelný z úrovně naší 

městské části , jsme připraveni ho zhmotnit. 

Srdečně Vás zdraví Vaše starostka

Společenský sál, malý sál zastupitelstva a obecní hospoda – pro 
vaše kulturní vyžití 
Společenskému sálu s restaurací v budově radnice na Selské jsme 
navrátili jeho dávno ztracený lesk. Vzkřísili jsme ho z několik 
desetiletí trvající agonie pro vaši zábavu, plesy, svatby, divadla 
i koncerty. Byla to největší investice tohoto období, o kterou 
městská část usilovala po mnoho let. 

Visutá lávka přes Svitavu – pro turisty, aktivní seniory, rodiny 
s dětmi na procházce 
Je přikotvena k železničnímu mostu u cyklostezky a výjezdu vlaku 
z tunelu. Na tuto nenápadnou stavbu jsme obzvlášť hrdí, protože je 
v odborných kruzích uznávaným celostátním precedentem, kdy se 
povedlo dohodnout na přístavbě lávky na most, který patří SŽDC. 
Teď už nikdo neriskuje život přecházením mostu po kolejích. 

Work-outové hřiště na konci Mlýnského nábřeží - pro teenagery 
a ty, kdo chtějí cvičit 
Venkovní posilovna na čerstvém vzduchu u řeky pro všechny 
generace zdarma 

Zateplení hasičky – pro hasiče, jejich příznivce a nakonec nás 
všechny, které hasiči chrání 
Hasičku vlastní naše městská část a po zateplení ušetříme na 
topení. Výměna oken, dveří a vrat přinese taky lepší komfort 
našim hasičům, kteří si to bez pochyby zaslouží i vizuální efekt 
všem kolemjdoucím. 

Sluneční lázně vedle lávky S. Monyové – pro všechny generace 
romantiků 
Vyslyšeli jsme romantické vzpomínky pamětníků a obnovili 
přírodní relaxační zónu na Svitavě. Komu nevadí přírodní dno, 
může se v parných dnech koupat kousek od bydliště.

Parkurové hřiště na Cacovickém ostrově – pro naše náctileté 
Vyšli jsme vstříc přání mladých, kteří dosud museli za tímto 
sportem dojíždět do jiných čtvrtí. Městský parkur se provozuje 
v industriálních prostorách, což nahrává umístění hřiště pod 
horkovod Cacovického ostrova. Tento sport pro teenagery je 
prevencí kriminality mládeže. Hřiště bude hotové během září.

Hřiště pro míčové hry na konci ulice Říční – pro děti a dospělé 
milovníky kolektivních sportů
Hřiště má nový tartanový povrch s funkčními kůly na upevnění 
sítě pro volejbal i nohejbal a basketbalové koše. Ve výbavě je i síť, 
kterou si můžete bezplatně půjčit podle pokynů uvedených na 
tabuli u hřiště.

Házenkářská hala na Obřanské – pro vrcholový sport i hobby 
Za finančního přispění Maloměřic a Obřan vybudoval halu Sokol 
Maloměřice, avšak následně se dostal do nezaviněných dotačních 
potíží. Po našich politických intervencích odkoupilo halu město 
Brno a tím ji zachránilo. Dnes slouží nejen klubovému sportu, ale 
taky naší škole a sportu místní veřejnosti. 

Spojovací krček s odbornými učebnami mezi školními budovami 
na Hamrech a Obřanské 
Vybudovat visutý koridor bylo naším snem od chvíle, kdy jsem 
před pár lety získali od města druhou školní budovu na Obřanské. 
Byl však tak nákladný, že se jevil nedosažitelný. Přesto je dnes 
skutečností...  

Nový web a aplikace pro chytré telefony – pro 
ty, kteří chtějí vědět a mít přehled 

Zakládáme si na komfortním přístupu obyvatel k informacím, 
a proto jsme spustili nový moderní web, jehož dodavatelem 
je WEBHOUSE, špička ve výrobě webů a ČESKÁ OBEC, která 
poskytuje aplikaci pro mobily, abyste měli novinky z naší městské 
části on-line po ruce. Pokud dosud nemáte, stáhněte si zdarma 
ještě dnes a budete o všem důležitém vědět.

Nový asfalt v celém obřanském parku na konečné – pro obyvatele 
sídliště a okolní staré zástavby 
Zubem času nahlodaný popraskaný a kořeny vyboulený asfalt 
byl příčinou nejednoho pádu na kole nebo bruslích. Dnes už je to 
naštěstí minulostí.

Co se nám povedlo  
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