Slovo primátorky

O rodinné stříbro
budeme bojovat.
S vládou i bez ní
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Milé Brňanky, milí Brňané, není to lehká
doba. Ještě jsme nevyřešili dopady
koronavirového úderu z jara a už musíme
čelit problémům spojeným s novými
protiepidemickými opatřeními.
S potížemi se potýkají divadla, restaurace,
služby… Jako město pomáháme všem podle
možností. Společností, již ale covid-19 poškodil nejvíce, jsou Veletrhy Brno. Vládní opatření
jim zasadila smrtící ránu. Zrušily se desítky
akcí včetně strojírenského veletrhu, který byl
vlajkovou lodí BVV, ale i města po šedesát let.
Podle odhadu se ztráty zatím pohybují kolem
300 milionů korun. A rostou. Jen každodenní
údržba areálu jde do milionů, i když se jeho
brány neotevřou.
Nechali jsme si zpracovat ekonomickou
analýzu, abychom věděli, jak dál. Každopádně
máme potvrzeno, že má smysl zkusit firmu
zachránit a vrátit veletrhy zpět na výstaviště,
zpět do Brna. Výstavnictví má budoucnost.
Vedení společnosti musí zvážit, který majetek
může prodat, nutná bude restrukturalizace
a asi se to neobejde bez propouštění.
Zadáním pro mě jako pro primátorku je jednat s vládou. Jednak o změně podmínek pro
konání hromadných akcí: na jedné straně
nákupní centra praskají ve švech, na druhé
veletrh přece není hudební festival. A jednak
o kompenzaci za ztráty, které společnost
utrpěla.
Věřím, že premiér i ministryně financí
dokážou, že prohlášení o podpoře a startování ekonomiky myslí vážně. Veletrhy jsou
pro Brno srdeční záležitostí stejně jako Velká
cena. Po tahanicích o její financování ale
nevím, jestli je to vzkaz pro Prahu dobrý, nebo
ne. 
■

Dvě různé akce, přesto mají mnoho společného. Na začátku září se na stadionu VUT
konalo 11. republikové finále Odznaku všestrannosti, který vede ke sportu i děti, jež
nelámou rekordy. O pár dnů později se tamtéž uskutečnil 9. ročník Letních evropských
her handicapované mládeže Emil Open. Vítězi, byť třeba bez medaile, se stali všichni
zúčastnění sportovci, kteří překonali své znevýhodnění. Foto: Marie Schmerková

Snažíme se vás informovat o dění v Brně nejrůznějšími způsoby, ale přesto se zdá, že ne vše, co
vás zajímá, se k vám také dostane. Ráda bych proto na tomto místě vždy zodpověděla některé
z otázek, které mi posíláte nejčastěji.

Co vás zajímá
Co bude dál s ulicí Veveří?
Veveří je jedinou možností, kudy lze odklonit
tramvaje z Žabovřeské, až ji uzavřou práce
na velkém městském okruhu. Trať by zátěž
neunesla, musela se proto modernizovat,
i kanalizace byla v havarijním stavu.
V září se vše vrátilo do původního režimu.
Nejednalo se tedy o zásadní rekonstrukci
ulice, jen nezbytné opravy.
Bylo obnoveno i značení modrých
parkovacích zón, které tu takto fungují už
dva roky, ale podle kritiků ukrajují prostor
pro pěší. Chápu je, ale zvláště ve starých
ulicích prostě bývá velmi obtížné bez
zásadní proměny jejich dispozic vymezit

současně dostatečný prostor všem od
chodců přes cyklisty až po motoristy.
Pro Veveří oslovíme ke spolupráci také
radnici Brno-střed a společně s místními
se pokusíme hledat přijatelnější řešení.
V úvahu připadá zrušení až sedmi stání nebo
posunutí značení a využití plochy místo aut
třeba pro kola.
I mně se líbí představa Veveří jako klidové
zóny. Jenže denně tudy projede na dvacet
tisíc aut, která by musela jinudy. Kounicova
a Lidická jsou přetížené už teď… Na proměnu
si tak Veveří počká, až budou dokončeny
stavby, jež umožní plynulejší rozložení
dopravy ve městě. 
■
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