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Chovatelský kroužek Čtveráci
nabírá nové členy – děvčata a chlapce ve věku 8 – 12 let.
V letošním roce se mohou těšit především na návštěvu
Zooparku domácích a hospodářských zvířat celého světa a účast
na chovatelské burze.
Na pravidelných schůzkách pečujeme o naše exotické i domácí
mazlíčky a odhalujeme taje ze světa zvířat.
Přihlásit se můžete na naši kontaktní adrese, nebo přijďte rovnou
na naše schůzky každou středu od 14:30 do 16:00 na Rozmarýnku.

Pozvánka Českého klubu skeptiků Sisyfos:

2008, ročník 3, číslo 3
evidenční číslo MK ČR: E 16682

Slovo úvodem
Zdravíme všechny naše čtenáře
– naše příznivce, naše kritiky i ty, co náš
občasník pročítají jen tak…
V tomto podzimním čísle na vás
čekají nejen pravidelné rubriky s informacemi ze zastupitelstva, zprávy o dění
na Rozmarýnku i tipy na využití volného
času dětí, ale zabýváme se zde také aktuální problematikou stavby penzionu pro
seniory v lokalitě Pod Dubovou, i tématem, které zajímá spoustu rodin s malými
dětmi – nedostatkem míst v mateřských
školách. Také zde již tradičně dáváme
prostor k vyjádření těm, kteří chtějí touto
formou projevit svůj názor a dát ho
najevo veřejně – nechybí tedy ani rubrika
„Z dopisů našich spoluobčanů“.
Snažíme se, abychom vám přinášeli
různorodé zajímavé informace o současném dění v Jundrově a jsme rádi,
že se nám to vcelku daří, jak vyplývá
z vašich ohlasů.
Děkujeme všem, co nás povzbuzují,
za jejich kladné ohlasy a nemenší dík
patří i věčným kritikům a oponentům
z Jundrovského zpravodaje, přinejmenším za „neplacenou reklamu“ našeho
občasníku.
Přejeme Vám všem krásný podzim.
		
Redakce
•

BYLO NEBYLO NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 10.9.2008

Občanské sdružení Náš Jundrov
je dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné sdružení občanů se samostatnou právní subjektivitou, usilující
o zvýšení kvality života v MČ Brno – Jundrov.
Kontaktní adresa:
Březová 34/431 • Brno 637 00 • Internetové stránky: www.nasjundrov.cz • e-mail: sduzeni@nasjundrov.cz
Těšíme se na vaše ohlasy a náměty!

Program 9. řádného zasedání jundrovského zastupitelstva, které se konalo
druhou zářijovou středu tohoto roku, ani
v nejmenším nenaznačoval, že by mohlo
dojít k názorovým střetům. A to za
předpokladu, že nikdo nevyrukuje s některým citlivým tématem v posledním
bodě Podněty, náměty a připomínky.
V prvních dvou bodech se schvalovalo rozpočtové opatření a rozpočtový
výhled na období 2010-2019, který byl
zpracován podle Rozsahu a struktury
rozpočtového výhledu statutárního
města Brna na stejné období schváleného Zastupitelstvem města Brna.
Výhled vychází z očekávané skutečnosti
roku 2008 a 2009. V letech 2010-2019
uvažuje s mírným meziročním nárůstem

daňových a nedaňových příjmů MČ,
se zadlužováním MČ není výhledově
počítáno. Tento rozpočtový výhled byl
schválen, nikoli však jednomyslně, neboť se takto dlouhodobý rozpočet zdál
některým zastupitelům nesmyslný.
Dalším projednávaným bodem bylo
schválení návrhu smlouvy o výstavbě
bytových jednotek v objektu Pisárecká
4, a to firmou MOTeC, která vyhrála
výběrové řízení, jež bylo pro tento záměr vypsáno. Jedná se o vilu, která stojí
na úpatí ulice Veslařské v Pisárkách
(bývalá pošta). Vlastníkem domu je
město Brno, současný stav je podzemní
část, přízemí, 1. a 2. nadzemní podlaží.
V těchto prostorech je nutno provést rekonstrukci. Vítěz výběrového řízení provede vestavbu a nástavbu dalších dvou
bytových jednotek v 3. a 4. nadzemním
podlaží a stane se tak spoluvlastníkem
oné nemovitosti za předpokladu, že
provede rekonstrukci společných prostor na své náklady: hlavní kanalizační
přípojky, elektroinstalace vč. osvětlení,
slaboproudé rozvody v celém domě,
okna a vstupní dveře a to v celkové
hodnotě cca 1 mil.Kč. Bylo schváleno
bez větších připomínek.
V dalším bodě jsme byli seznámeni
se studií „Rekonstrukce a nástavba objektu MŠ Dubová 2.“ Jak jsem již psala
v minulém čísle, kapacita současné budovy je nedostačující a to znamená, že
nástavba je žádoucí. Je ovšem otázkou,
zda i za několik let, až pomine nynější
populační nárůst, bude školka naplněna. Současné vedení radnice kalkuluje
s nárůstem obyvatel až 1500 obyvatel
v lokalitě pod Dubovou, který by prostory školy zřejmě naplnil. V případě, že se
podaří tuto masivní výstavbu omezit na
menší počet, je třeba zvažovat, jak tyto
nově vzniklé prostory využít, nebude-li
dětí dostatek. To vše ovšem nic nemění
na tom, že školka si rekonstrukci
a rozšíření zaslouží a chápu, že paní
ředitelka, paní učitelky a v neposlední
řadě děti a jejich rodiče, se na nový
kabát školky moc těší. I zastupitelům
se navrhovaná studie líbila a svůj vděk
přišla paní ředitelka Balšínková vyjádřit
na zasedání osobně.
Osobní návštěvou nás tentokrát
poctil i pan ředitel, jehož školní zařízení

sídlí v téměř stejném objektu jako je
MŠ Dubová, ovšem v objektu, který
stojí na protilehlém konci Jundrova.
Jedná se o bývalou mateřskou školu
na Rozmarýnové ulici, jejíž prostory si
nyní pronajímá zřizovatel Soukromé
mateřské a základní školy. Její zástupce
pan ředitel Prokop požádal o možnost
vystoupit v posledním bodě. Bylo mu
vyhověno. Ovšem na rozdíl od paní
ředitelky Balšínkové, která nám vyjádřila
svoje díky, pan ředitel Prokop ventiloval
svoje obavy o jejich další působení v Jundrově. Smlouva uzavřená mezi správcem
budovy (MČ) a nájemcem (SMaZŠ)
končí v r.2013 a vedení obce (RMČ)
souhlasí s jejich dalším působením
pouze za podmínek, na něž by žádný
rozumný člověk nikdy nepřistoupil. Pan
místostarosta se netají s rozšířením ZŠ
Jasanová o přírodovědné lyceum, které
by mělo být umístěno v nástavbě objektu
na Rozmarýnové. Zdá se, že tato nepříliš
smyslná idea v době, kdy se střední
školy spíše ruší, je hlavním motivem, jak
se zbavit zajímavé alternativy základního školství, jakou Soukromá mateřská
a základní škola Rozmarýnová rodičům
a hlavně dětem bezpochyby nabízí.
Navíc svojí kapacitou nemůže způsobit
odliv dětí ze ZŠ Jasanová.
Jundrovské zastupitelstvo si příspěvek pana ředitele Prokopa celkem
bez zájmu vyslechlo a tím zasedání
skončilo. Ten večer z radnice odcházel
jeden vítěz a jeden poražený. Paní ředitelka Balšínková s úsměvem na rtech
a pan ředitel Prokop s vráskou na čele.
A přitom oba přinášejí dětem možnost
příjemného a šťastného vstupu do
socializačního a vzdělávacího procesu,
který je pro formování osobnosti ihned
po vlivu rodiny tím nejdůležitějším.
		 Ivana Fajnorová
•

Nový Jundrov?
díl 2. – penzion pro seniory
Úvodem mi dovolte poděkovat za
reakce na předchozí článek. Přesto, že
ve zpravodaji žádný kontakt na mne
nebyl, zaslalo mi své reakce několik
osob, jež sice znám, ale až do léta jsem
netušil ve které městské části bydlí.

Pro ostatní připojuji nakonec svoji
elektronickou adresu a budu rád za
vaše reakce (zejména ocením konstruktivní kritiku, informace o tom kdo
byl spolupracovníkem StB, jak jsem
se dozvěděl po minulém článku, mne
opravdu nezajímá). Těm, kdo nepoužívají internet, a přesto by mi chtěli napsat, zajisté sdělí moji poštovní adresu
vydavatelé tohoto občasníku.
A nyní k tématu: Penzion pro seniory. Určitě neexistuje méně konfliktní
téma. Jen těžko lze najít člověka, jenž
by chtěl proti obdobným zařízením
cokoliv namítnout. Já sám se domnívám, že by obdobné zařízení mělo být
v každé obci či městské části, aby každý
měl možnost strávit poslední etapu
svého života v prostředí, jenž důvěrně
zná. V Jundrově žije 3 844 obyvatel
[1] a dost pochybuji, že z nich by se
našel jeden, který by v Jundrově takové
zařízení nechtěl.
Proč tedy motám penzion pro
seniory s výstavbou pod Dubovou?
Podívejte se na Jundrovský zpravodaj
za poslední 4 roky a pochopíte. Před
4 lety jste se dočetli, že penzion pro
seniory by měl vzniknout a jako vhodná
se nabízí „proluka“ vedle školy na Stromovce [2]. O rok později je zde pouze
zmínka, že by byl v Jundrově potřebný.
Od loňského roku se pak ve třech
zpravodajích po sobě [3,4,5] postupně
dočteme nejprve, že při stavbě sídliště
pod Dubovou vznikne prostor pro tento
pension. V další etapě pak o funkčních
investicích do penzionů (množné číslo
je opravdu správně). A v posledním díle
pak o veřejně prospěšné stavbě, následované jasným oznámením, že „Pokud nebude sídliště pod Dubovou, pak musíme
oželet domov pro seniory“ [5].
Pojďme se tedy podívat na stavbu
domova pro seniory z celkového pohledu. Chce-li kdokoliv cokoliv postavit,
bez ohledu na velikost a prospěšnost
stavby potřebuje následujících 6 věcí:
1. pozemek
2. územní plán, který se stavbou 		
v daném místě počítá
3. projekt
4. stavební povolení
5. peníze
6. někoho, kdo to postaví
Najít projektanta a stavební firmu
není problém. Máte-li projekt, územní
plán a pozemek, tak stavební povolení
je úřední záležitostí, která chce jen čas
a mnoho razítek. Zůstávají tedy jen 3
důležité věci: pozemek, platný územní
plán a peníze. Podívejme se tedy na
tyto z pohledu jundrovského penzionu
pro seniory.
Začnu územním plánem, ten by měl
být v Jundrově nejjednodušší. V souvislosti s penzionem se hovoří o celkem

3 lokalitách. „Proluka“ vedle školy na
Stromovce je územním plánem vyhrazena pro veřejné stavby oblasti školství.
Lokalita „u řeky“ - roh ulice Optátova
(směrem k řece, pod budovou Plemenářů) je určena jako zemědělský půdní
fond s možností staveb pro individuální
rekreaci. Poslední lokalita „pod lesem“
je konec ulice Dubová (hliněný konec
cca 200m za kotelnou na Dubové v místě, kde se tato hliněná cesta stáčí vpravo
k řece, tak nalevo k lesu přímo v této
zatáčce). Taktéž tato poslední lokalita
je dnes určena jen jako zahrady pro
individuální rekreaci. Jak je vidět ani
v jedné z lokalit není dnes možné stavět
penzion pro seniory, a v jakémkoliv
místě je nutná změna územního plánu,
která trvá přes 2 roky [6] a doposud
o ni nikdo ani nepožádal [7].
Pozemek je další důležitou věcí
pro stavbu. Sice máme 3 lokality, ale
jak je to s vlastnictvím. „Proluka“ je
městská, ale má být prodána zároveň
s budovou školy (toto nelze zatím ověřit
z oficiálních zdrojů). Lokalita „u řeky“
se skládá z několika pozemků, z nichž
jeden patří státu, cesta na KaČaTa patří
městu, ale většina je soukromá. Lokalita
pod lesem je taktéž složena z několika
pozemků, ale soukromé jsou všechny.
Poslední z důležitých podkladů jsou
peníze. Chce se mi říci, že nejdůležitější. Tady je potřeba se všech zastupitelů
zastat, protože v rozpočtu Jundrova se
najít nedají. Ten je tak malý, že i kdyby
se hodně spořilo, tak bude trvat několik
volebních období než by se naspořilo
alespoň na malý penziónek. Je tedy
nezbytné podívat se „za řeku“. Tady asi
každého napadne město. Ano, Jundrov
je jeho součástí a Brno má rozpočet, ve
kterém by se taková stavba ztratila, ale
jestli by se našla pro tento projekt tady
podpora, já nevím. Takže tuto možnost
vynechám. Další možností napadající
každého jsou dotace jak evropské, tak
národní. Tady nutno připomenout, že ty
nikdy nezaplatí vše, alespoň část peněz
musí mít ten, co o ně žádá, což Jundrov
nemá, avšak může využít veřejného
slibu brněnského primátora [8].
A zůstává poslední možnost - peníze soukromé. Nejsem sice příznivcem
soukromých peněz ve veřejně prospěšných stavbách, protože neznám
žádný dobrý příklad. Zatím se vždy
ukázalo, že to, co zpočátku vypadá
jako soukromé peníze, nakonec zaplatí
dotace, nebo rozpočet a od počátku
je to jen půjčka za kterou ručí obec,
či stát. Zkusme však spočítat, jak by
někdo bohatý mohl toto postavit sám.
Každý by očekával zisk, jinak by to
nedělal. A jak velký? V nemovitostech
v Evropě je to cca 3-4% v ČR kolem 5%
ročně. Domov pro seniory samozřejmě

může být různý, podle toho jak moc
potřebují senioři pomáhat. Začnu s nejjednodušším, kde se předpokládá, že
se o sebe umí senior postarat sám, jen
potřebuje sociální služby typu oběd,
donesení nákupu, někteří i úklid. Tyto
domy vypadají obdobně jako bytové
domy s garsonkami, jen jsou přizpůsobené jejich potřebám (madla v koupelnách, vyšší toaleta, neexistence prahů,
výtah apod.). Vyjdu-li pak z obvyklých
cen stavebních prací [9] vyjde cena
jedné garsonky v takovémto domě na
720 - 900 tis. Kč (dále uvažuji s vyšší
cenou). 5% je tedy 45 tis. Kč za rok
(zisk onoho bohatého, jenž jej postavil). Tedy 3 750 Kč za měsíc a garsonku, k tomu energie 2 000 Kč, údržba
a opravy 1 000 Kč, ostatní správa
penzionu 2 000 Kč, celkem tedy 8 750
Kč na garsonku. Na jedné garsonce žijí
2 senioři, buď manželé, či později přátelé a tedy každý z nich musí zaplatit
4 400 Kč. Průměrný důchod je 9624
Kč [10], avšak 1/4 důchodců má méně
než 8500 Kč [11]. Při nízkém důchodu
třeba 8 000 Kč ještě 3 600 Kč zbývá
na jídlo a ostatní potřeby. Tedy tento
penzion je postavitelný a provozovatelný bez veřejných peněz. Samozřejmě
každý namítne a co jiné typy domů,
kdy bude případně potřebovat více
péče a tím i více zaměstnanců, jež
se o ni postarají. Dříve bylo v těchto případech nutné spoléhat jen na
zařízení, jejichž provoz někdo dotoval,
protože si to z důchodu mohl dovolit
jen málokdo. Od roku 2007 však platí
zákon o sociálních službách [12], který
zavádí podporu pro podobné případy.
V krátkosti jde o posouzení každého
člověka, co zvládne sám, a v čem potřebuje pomoc druhých (otázky typu:
umyjete sám okna, uvaříte si, vyperete
si? atd… až po otázky: dojdete sám na
WC, oblečete se sám, vstanete sám
s postele, najíte se samostatně? atd..).
Dle těchto oblastí a zprávy lékaře je
pak dotyčný zařazen do jedné ze 4 skupin osob, jež vyžadují pomoc a dostává
pravidelný měsíční příspěvek (skupina
I dostává 2 000 Kč měsíčně až skupina
IV. pak 11 500 Kč měsíčně.). Je pak
jen na něm, zdali se o něj stará rodina
a on jen přispívá, nebo se o něj starají
sociální pracovnice a on si platí je.
Jistě je patrné, že budeme-li uvažovat
o penzionu pro nejhorší situace zcela
nesamostatných osob, tak při 5 pokojích s 10 osobami, jež nevstanou z postele, se jen za celkový příspěvek 115 tis.
Kč dá zaplatit dost sester, které se o ně
postarají 24 hodin denně a na samotnou
stavbu penzionu a jeho ekonomiku to
nebude mít žádný vliv, protože stále
mají své důchody.
Když se nyní zamyslíme, tak to vy-

Lipka, odloučené pracoviště SEV
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno
V Rozmarýnku proběhlo
Co se děje v zahrádce
OLYMPIÁDA 2. 10.
Kdo přišel do Rozmarýnku, třeba
i jen na chvilinku, bavil se, zpíval si
a hrál, sportoval a vyhrával. Jako praví
závodníci jsme byli, pochodní oheň zapálili. Olympijské sportování na programu bylo, vše co se před pár týdny v Číně
nestihlo. Vzpírání, střílení i atletiku jsme
si zkusili, gymnastiku a fotbal i s rodiči
okusili. Medaile jsme si sami mohli
vyrobit, také kvízem hlavu potrápit. S kytaristkou všichni nadšeně si zazpívali,
jablka ze zahrady čerstvě moštovali.
Občerstvení od maminek ochutnali, celé
odpoledne krásně si užívali.

ádě na hřišti ZŠ Jasanova a přehlídce
folklórních souborů Jundrovské jablíčko
v kulturním centru Svratka a také
k nepříliš vydařenému počasí. Akce probíhala v rámci 14.ročníku Brněnské dny
pro zdraví. Děkuji proto tímto všem,
kteří akci zabezpečili a podpořili.
Za Klub maminek Pírko
Irena Koláčná.
Fotografie z akcí pořádaných KM
pírko najdete na
http://kmpirko2008.rajce.idnes.cz
Aktuální a podrobnější informace
naleznete na
www.lipka.cz/rozmarynek
V případě zájmu kontaktujte ircakolacna@seznam.cz
•

Z dopisů našich spoluobčanů….

Foto: KM Pírko: Olympiáda – září
Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi navštívilo přes 40 dospělých
s 67 dětmi. Účast byla velmi dobrá,
vzhledem k současně probíhající draki-

Nová okna, ale, ale, ale…
Jak jsme pocítily my nájemníci
obecních bytů na vlastní kůži, výměna
oken v bytovém domě Dubová 1, 3, 5,
již začala. Nevím sice jak byla firma
provádějící výměnu oken vybrána, ale
byla vybrána dobře. Organizovanost,
rychlost a snaha udělat co nejmenší
nepořádek se nedá upřít, zde bych chtěl
zvednou palec pro Úřad městské části
Jundrov.
Bohužel to také je jediný palec,
který míří nahoru. Výběr oken je tak

nešťastný a neprofesionální, jak jen
může být. Vůbec nechápu, jak někdo
může rozhodnout, jaké okna se mají
namontovat bez toho, aby se podíval do
stavebních plánů. Tam by totiž zjistil, že
lustry zavěšené na stropech v některých
místnostech jsou jen 135 cm od okna.
Při délce levého křídla okna 140 cm se
tedy běžně stává, že otevíráním narážíme oknem do lustru. Navíc délka 140
cm je také rádius otvírání okna, tzn., že
v té oblasti nesmí nic stát a když chcete
otevřít okno, přejdete půl pokoje. Parapety pod okny se ze stejného důvodu
dají používat jen z malé části a i když
mě dělníci, kteří okna montovali tvrdili,
že životnost okna je 70 let, nemůžu se
zbavit dojmu, že horní pant velkého
okna nemůže vydržet časté otvírání
z důvodu obrovské páky, která je zapříčiněná tak dlouhým křídlem okna.
Když se podíváme na okna hned
vedlejšího panelového domu Dubová
7,9,11, kde vlastníkem není obec, nýbrž
družstvo, na první pohled je vidět, že
okna jsou řešena logicky. Levé křídlo
okna má cca 100 cm. Pravděpodobně se
nájemníci podíleli na výběru typu oken.
Pokud má městská část spoustu
takových „odborníků“, už se „těším“ na
pokračování rekonstrukce, která by měla
probíhat příští rok.
Jméno a adresu pisatele máme v redakci.
(Názory pisatele se nemusí shodovat
s názory OS Náš Jundrov)

padá docela logicky, někdo má peníze,
postaví byty a vydělá na nich a postaví
i penzion pro seniory a vydělá na něm.
Já souhlasím. Pojďme se tedy vrátit pod
Dubovou podrobněji. Ony dvě lokality
pro stavbu, jenž jsem zmínil (u řeky
a u lesa), nejsou náhodné, jedná se
o lokality, které se objevují v plánech
na stavbu bytovek pod Dubovou. Na
obou je nakreslen jen půdorys přibližně
písmene L a nápis PENZION, nic víc.
Všichni, jichž jsem se zeptal, proč jsou
dva, mi odpověděli, že jedno je penzion
pro seniory a druhé „tichý luxusní
penzion pro návštěvníky veletrhů“.
Bohužel, ani členové zastupitelstva se
neshodli, kde má být který z nich, tak
jsem výše uvažoval s oběma pozicemi
penzionu pro seniory, který nás nyní
zajímá více. O samotných stavbách se
nikde nehovoří, jak budou vypadat, jak
budou vysoké, kolik tam bude pokojů
nikde nic, vždy jen informace „tady
bude penzion“ a konec. Tím nechci říci,
že to nemůže být reálné, ale je zajímavé,
že bytovky jsou promítány i s půdorysy
pater a pohledy ze všech stran, obchod
z venku už tu také byl, i náměstíčko má
obrázek a u penzionu pro seniory žádné
informace nejsou. Poněkud nechápu,
když tyto plány existují již nejméně
rok, tak proč nikdo nepožádal o změnu
územního plánu.
První zásadní otázka je, když je
ekonomicky zajímavé stavět byty
i ekonomicky zajímavé postavit penzion
pro seniory, tak proč by někdo dělal
to druhé, jen pokud bude to první?
Přece když si můžu vydělat dnes a pak
si můžu vydělat i zítra, tak když jedna
práce odpadne, tak hned nepřestanu
vydělávat úplně. Tedy alespoň já bych
tak určitě nepostupoval.
Druhá důležitá informace pochází
ze zastupitelstva Jundrova [13] a opět
zkouší pozornost přítomných. Po prezentaci výstavby pod Dubovou od pana
architekta, se slova ujal pan místostarosta Chládek a upozornil zastupitele
„… je nutné podotknout, že zde nejde
jen o výstavbu bytů, ale i o přínosy
pro všechny Jundrováky, které jinak
nezískáme, jakými jsou: penzion pro
seniory, ….“ následně pak vyzval přítomného spolumajitele „velkoinvestorské
firmy“, aby sám pohovořil o přínosech.
Přítomní se dozvěděli, jak to bude pěkné a u položky penzion pro seniory, pak
následující: …jednáme o tom, snažíme
se sehnat investora a když se to podaří
tak postavíme i ten váš pension….
Tedy zjednodušeně, pokud „velkoinvestor“ najde někoho kdo ten penzion
koupí, tak ho v Jundrově postaví, ale
pokud ne tak postaví jen byty. Tedy žádné 100% postavení a dokonce darování
Jundrovu, jak mi povídala jedna místní

starší dáma, se určitě konat nebude
(tímto jí zároveň děkuji za inspiraci k tomuto dílu). Samozřejmě s tím souvisí
i cena, jen těžko lze očekávat, že soukromý penzion pro seniory by vybíral 2 500
– 2 700 Kč za lůžko (1/2 garsonky) jak
lze najít v řadě ceníků městských penzionů pro seniory po celé ČR.
Shrnu tedy svůj pocit z popsaných
informací. Jundrov pro penzion neudělal vůbec nic (ani to bezvýznamné
minimum, že by s ním počítal kdekoliv
v územním plánu). Ať by jej chtěl stavět
kdokoliv, tak i velmi rychlá a velmi
optimistická varianta znamená bohužel
otevření nejdříve v roce 2012. Penzion
pro seniory žádným způsobem nesouvisí
s jakoukoliv výstavbou pod Dubovou
(tedy kromě toho, že by s ní mohl
sousedit). Spojení penzionu pro seniory
s bytovkami pak vypadá jako velmi účelová snaha pouze očernit každého, kdo
by chtěl cokoliv namítat proti bytovkám
a udělat z něj nepřítele nejstarší generace a tím vlastně všech v Jundrově.
A co tedy lze pro výstavbu penzionu
udělat?
1. začít se změnou územního plánu
(lze do něj zanést i více míst kde by
mohl stát). Myslím, že by bylo vhodné
se zeptat i majitelů pozemků, zdali
jsou ochotni je prodat, ať se nemalují
vzdušné zámky.
2. shánět peníze, ať městské, nebo
z evropské dotace, nebo skutečného
soukromého investora, který chce
postavit penzion pro seniory. A nikoliv toho, který při snaze o postavení
trojnásobku bytů slíbí, že se pokusí
investora najít sám.
Pavel Výšek
Pozn.: Pro všechny co by je zajímalo, kde jsem na co z předešlého přišel,
jsem do textu připsal za jednotlivé
informace do hranatých závorek čísla.
V následujícím seznamu je vidět odkud
která informace pochází. Doufám, že
každý kdo si myslí, že nemám pravdu,
také uvede, odkud čerpá, rád se poučím
a své znalosti si rozšířím.
[1] sčítání obyvatel v roce 2001
[2] zpravodaj Jundrov, ročník 15,
č. 1/2005, strana 1
[3] zpravodaj Jundrov, ročník 17,
č. 4/2007, strana 6
[4] zpravodaj Jundrov, ročník 18,
č. 1/2008, strana 2
[5] zpravodaj Jundrov, ročník 18,
č. 2/2008, strana 1 a 2
[6] dotaz na kteréhokoliv pracovníka 	
OÚPR MMB + stavební zákon
a prováděcí předpisy
[7] www.brno.cz ->dokumenty města
-> 	 územní plán -> navrhované změny
[8] zasedání ZMB Z5/18 9.9.2008, 	
interpelace
[9] průměrné ceny stavebních prací, 	

RTS Brno, 2008
[10] statistika ČSSZ k 30.9.2008 viz. 	
www.cssz.cz
[11] statistika MPSV viz. www.mpsv.cz
[12] zákon o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. vč. prováděcích 	
předpisů
[13] 7. řádné zasedání ZMČ Brno-Jundrov 12.3.2008

Ilustrační foto – stavba Pod Dubovou
– říjen 2008
•
Fotografie z jundrovského dění naleznete mimo jiné na
http://nasjundrov.rajce.idnes.cz/
•
Vážení čtenáři,
původně naše občanské sdružení
nechtělo na osočování ze stany radních,
publikovaná v informačním zpravodaji
Jundrov vůbec reagovat. Dovedeme si
představit, že většina z Vás je již mediální přestřelkou mezi radnicí a Naším
Jundrovem unavena.
Po několika dnech se mi však myšlenka pasivního snášení útoků a diskreditace rozležela v hlavě.
Kristovo učení sice doporučuje nastavit druhou tvář, ale členové sdružení,
ani budoucnost klidného a čistého
Jundrova, nemají šanci na případné
zmrtvýchvstání. Proto jsem se nakonec
rozhodl útoky odvracet trpělivou argumentací a vysvětlováním.
Reakce na výzvu k uskutečnění
průzkumu veřejného mínění ohledně
plánovaného sídliště mě hluboce zklamala, protože namísto zjišťování názoru
jundrováků na výstavbu sídliště pan
starosta ve svém článku radši očernil
členy občanského sdružení, kteří proti
zmíněné výstavbě bojují. Označit obsah
občasníku Náš Jundrov za ,,bláboly,
nesmysly, účelově zaváděné nepravdy,
neskutečnou manipulaci s vědomím
občanů“ atd. bez uvedení jediného
příkladu, nebo vyvrácení jediného tvrzení, zkrátka bez jakékoli argumentace
považuji za ubohé.
Pokud už musí slušný člověk někoho
veřejně označit za lháře, manipulátora,
nebo hlupáka, měl by také doložit svá
tvrzení patřičnou argumentací. V opač-

ném případě se nejedná o kritiku, ale
pouze o laciné pomlouvání s cílem
člověka, myšlenku, nebo iniciativu
zdiskreditovat.
Jako příklad korektně prezentované
kritiky uvádím následující odstavec:
,,V minulém čísle informačního
zpravodaje Jundrov pan Holčák a rada
MČ vědomě lhali, když uvedli, že má
pan Výšek v Jundrově v lokalitě pod
Dubovou PODNIKATELSKÝ záměr
postavit dům. O podnikatelském záměru nemůže být ani řeč a naši radní to
moc dobře vědí. Mají totiž k dispozici
veškerou dokumentaci vydanou ke stavbě, která svědčí o záměru pana Výška
postavit si se svou přítelkyní obyčejný
RODINNÝ dům.‘‘
Podle mého názoru je z výše zmíněného článku cítit snaha zdiskreditovat
pana Výška a prezentovat ho jako záhadného – a tedy nebezpečného – jedince. K tomuto účelu byl v článku použit
soubor dohadů a spekulací. Jako příklad
uvádím několik použitých obratů: ,,.....
mlhavé informace, možná nějaké další
aktivity, možná další společníci, cena
může rychle klesat atd.“ Jak paradoxně
vzhledem k těmto uveřejněným fámám
vyznívá snaha označit náš časopis za
bulvární!!!
Pro úplnost ještě uvádím nezpochybnitelná fakta o panu Výškovi: Jde o člověka z masa a kostí s trvalým pobytem
v Jeseníku a pracujícím v Brně. V Jundrově pod Dubovou zakoupil se svojí
přítelkyní dvě úzké sousední zahrady
a vytvořil tak stavební místo pro stavbu
jednoho rodinného domu. V tomto záměru mu jundrovští radní brání, protože
se snaží držet pozemky v lokalitě pod
Dubovou pro výstavbu sídliště.
Vážení jundrováci, ještě jednou se
omlouvám, že jsem vás připravil o čas
strávený při čtení tohoto článku napsaného na obranu našeho občanského
sdružení. Přeji vám, ať periodika, která
příště naleznete ve svých schránkách
obsahují jen objektivní informace
a nesklouznou na úroveň ,,bulvárníčků“,
nebo ,,sídlištních propagandníčků“ placených – bohužel – z veřejných peněz.
Tomáš Beránek
•

A co děti, mají si kde hrát? III.
Vážení čtenáři, tato rubrika na
pokračování Vám dnes poradí kde a jak
smysluplně využít volný čas, chcete-li
se Vy nebo Vaše děti věnovat něčemu
jinému než sportování o kterém jsme již
v minulosti informovali.
1) SEV Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, tel. 541220208
- Keramika - pro děti od 5 let, dospělí

- Tvoření z přírodních materiálů 	
– pro děti 7-12 let
- Přírodovědně-tvořivý kroužek
– pro předškoláky (5-7 let)
- Chovatelský kroužek
– pro děti 7-15 let
- Plavání dětí s rodiči
– od 1 roku, v ZŠ Jasanová
- Kurzy a semináře
- pro dospělé, podle aktuální nabídky.
Podrobnější nabídku najdete na
vloženém letáku tohoto občasníku nebo
na www.lipka.cz/rozmarýnek.
2)
Hudební škola Yamaha – výuka v ZŠ Jasanová
- originální hudební přípravky pro
nemluvňata, batolata a předškoláky
- zpěv, výuka hry na flétnu, keyboard,
kytaru pro děti, mládež i dospělé.
Přihlásit se je možné na www.yamahaskola.cz/brno (E-přihláška)
Více informací: polakova@yamahaskola.cz, tel. 603 943 213.
Více aktivit se mi nepodařilo zjistit,
tak pokud jsem nějakou organizaci nabízející činnosti pro veřejnost v Jundrově
neuvedla, ozvěte se, informace rádi
zveřejníme.
Na shledanou.
Koláčná Irena
•

Téma: ŠKOLKA -Boj o místa?
Rozhodování o umístění všech školkochtivých dětí (někdy spíše rodičů)
bylo letos určitě pro paní ředitelku velmi náročné. Kriteria jsou sice každoročně nastavena, ale asi není pro některé
rodiče těžké je lehce obejít. V první
řadě se přijímají děti s trvalým pobytem
v obci, komplikace nastává pro ty, kteří
se do Jundrova teprve budou stěhovat
a nebo zde bydlí pouze přechodně.
Podle zákona pak musí být přijaty děti
předškolního věku (případný odklad
školní docházky to neovlivní). Potom
mají větší šanci na přijetí sourozenci
(aby rodiče nemuseli rozvážet děti na
různá místa a zůstaly zachovány rodinné vazby). Další přednost je pro dítě,
jehož rodiče jsou v zaměstnání. Někdy
je asi nemožné v lednu při zápisu vědět,
zda v září rodič do práce nastoupí,
proto stačilo do přihlášky uvést čestné
prohlášení. Jenomže, když došlo ke
změně, paní ředitelka to už nezjistila.
Jaké pak asi pro ni bylo překvapení,
když některé maminky v září přivedly
přijaté dítě společně s novým sourozencem v kočárku. Do uvedené práce jich
šlo asi jen velmi málo.

Je celkem jasné, že většina rodičů
chce, aby dítě starší 3 let mateřskou
školu navštěvovalo. Ať už kvůli vrstevníkům, naplněnému programu, aby matky
samy měly na mladšího potomka více
času, nebo i z jiných důvodů.
Teď již přijaté děti samozřejmě vrátit
domů nelze. Ale vůči těm, které budou
muset od ledna 2009 do zaměstnání
a už nebudou moci pobírat rodičovské
přídavky, to fér rozhodně nebylo a jistě
to pro některé znamená nepříjemné
komplikace se zajištěním náhradní péče
pro své dítě.
V letošním roce zůstalo k 1.9. na
seznamu nepřijatých do mateřské školy
Dubová 18 dětí, z toho 7 zde v obci
nemá trvalý pobyt (a jejich šance na
přijetí je téměř nulová).
A jak to tedy bude při zápisu v roce
2009? Nárůst dětí je značný a změnou
pravidel sociálního zabezpečení bude
tlačenice o umístění v místní školce
určitě obrovská. Vzhledem k situaci
budou kritéria pro přijetí velmi přísná
a nastavená tak, aby nedocházelo k takovým situacím jako letos.
Zvýšení kapacity MŠ nástavbou
o 2 třídy (26 míst v běžné a 14 míst
v logopedické třídě) se stále více
přibližuje. Podle předběžných plánů by
mohla být realizace stavby ukončena
v roce 2010. Podle slov místostarosty
pana Mgr. Chládka záleží v první řadě
na finančních prostředcích, o jejichž
získání se právě on nejvíce zasadil.
Projektová dokumentace je k nahlédnutí na úmč Jundrov.
Příští školní rok však již teď
některým rodičům dělá starosti, kam
s dítětem, když neuspějí ve školce.
I když Magistrát města Brna na svých
webových stránkách uveřejňuje aktuální
informace o volných místech v brněnských mateřských školách, myslím si, že
vzhledem k téměř vesnickému charakteru naší obce, bychom si mohli výpomoci vzájemně. Chce to jen mezi sebou
komunikovat. Určitě by se hodil i nějaký
ten prostor a hlavně ochota. Budete-li
mít návrh, připomínku či konkrétní
řešení k této situaci, prosím o zaslání na
adresu OS NJ.
Irena Koláčná
•

Pro ostatní připojuji nakonec svoji
elektronickou adresu a budu rád za
vaše reakce (zejména ocením konstruktivní kritiku, informace o tom kdo
byl spolupracovníkem StB, jak jsem
se dozvěděl po minulém článku, mne
opravdu nezajímá). Těm, kdo nepoužívají internet, a přesto by mi chtěli napsat, zajisté sdělí moji poštovní adresu
vydavatelé tohoto občasníku.
A nyní k tématu: Penzion pro seniory. Určitě neexistuje méně konfliktní
téma. Jen těžko lze najít člověka, jenž
by chtěl proti obdobným zařízením
cokoliv namítnout. Já sám se domnívám, že by obdobné zařízení mělo být
v každé obci či městské části, aby každý
měl možnost strávit poslední etapu
svého života v prostředí, jenž důvěrně
zná. V Jundrově žije 3 844 obyvatel
[1] a dost pochybuji, že z nich by se
našel jeden, který by v Jundrově takové
zařízení nechtěl.
Proč tedy motám penzion pro
seniory s výstavbou pod Dubovou?
Podívejte se na Jundrovský zpravodaj
za poslední 4 roky a pochopíte. Před
4 lety jste se dočetli, že penzion pro
seniory by měl vzniknout a jako vhodná
se nabízí „proluka“ vedle školy na Stromovce [2]. O rok později je zde pouze
zmínka, že by byl v Jundrově potřebný.
Od loňského roku se pak ve třech
zpravodajích po sobě [3,4,5] postupně
dočteme nejprve, že při stavbě sídliště
pod Dubovou vznikne prostor pro tento
pension. V další etapě pak o funkčních
investicích do penzionů (množné číslo
je opravdu správně). A v posledním díle
pak o veřejně prospěšné stavbě, následované jasným oznámením, že „Pokud nebude sídliště pod Dubovou, pak musíme
oželet domov pro seniory“ [5].
Pojďme se tedy podívat na stavbu
domova pro seniory z celkového pohledu. Chce-li kdokoliv cokoliv postavit,
bez ohledu na velikost a prospěšnost
stavby potřebuje následujících 6 věcí:
1. pozemek
2. územní plán, který se stavbou 		
v daném místě počítá
3. projekt
4. stavební povolení
5. peníze
6. někoho, kdo to postaví
Najít projektanta a stavební firmu
není problém. Máte-li projekt, územní
plán a pozemek, tak stavební povolení
je úřední záležitostí, která chce jen čas
a mnoho razítek. Zůstávají tedy jen 3
důležité věci: pozemek, platný územní
plán a peníze. Podívejme se tedy na
tyto z pohledu jundrovského penzionu
pro seniory.
Začnu územním plánem, ten by měl
být v Jundrově nejjednodušší. V souvislosti s penzionem se hovoří o celkem

3 lokalitách. „Proluka“ vedle školy na
Stromovce je územním plánem vyhrazena pro veřejné stavby oblasti školství.
Lokalita „u řeky“ - roh ulice Optátova
(směrem k řece, pod budovou Plemenářů) je určena jako zemědělský půdní
fond s možností staveb pro individuální
rekreaci. Poslední lokalita „pod lesem“
je konec ulice Dubová (hliněný konec
cca 200m za kotelnou na Dubové v místě, kde se tato hliněná cesta stáčí vpravo
k řece, tak nalevo k lesu přímo v této
zatáčce). Taktéž tato poslední lokalita
je dnes určena jen jako zahrady pro
individuální rekreaci. Jak je vidět ani
v jedné z lokalit není dnes možné stavět
penzion pro seniory, a v jakémkoliv
místě je nutná změna územního plánu,
která trvá přes 2 roky [6] a doposud
o ni nikdo ani nepožádal [7].
Pozemek je další důležitou věcí
pro stavbu. Sice máme 3 lokality, ale
jak je to s vlastnictvím. „Proluka“ je
městská, ale má být prodána zároveň
s budovou školy (toto nelze zatím ověřit
z oficiálních zdrojů). Lokalita „u řeky“
se skládá z několika pozemků, z nichž
jeden patří státu, cesta na KaČaTa patří
městu, ale většina je soukromá. Lokalita
pod lesem je taktéž složena z několika
pozemků, ale soukromé jsou všechny.
Poslední z důležitých podkladů jsou
peníze. Chce se mi říci, že nejdůležitější. Tady je potřeba se všech zastupitelů
zastat, protože v rozpočtu Jundrova se
najít nedají. Ten je tak malý, že i kdyby
se hodně spořilo, tak bude trvat několik
volebních období než by se naspořilo
alespoň na malý penziónek. Je tedy
nezbytné podívat se „za řeku“. Tady asi
každého napadne město. Ano, Jundrov
je jeho součástí a Brno má rozpočet, ve
kterém by se taková stavba ztratila, ale
jestli by se našla pro tento projekt tady
podpora, já nevím. Takže tuto možnost
vynechám. Další možností napadající
každého jsou dotace jak evropské, tak
národní. Tady nutno připomenout, že ty
nikdy nezaplatí vše, alespoň část peněz
musí mít ten, co o ně žádá, což Jundrov
nemá, avšak může využít veřejného
slibu brněnského primátora [8].
A zůstává poslední možnost - peníze soukromé. Nejsem sice příznivcem
soukromých peněz ve veřejně prospěšných stavbách, protože neznám
žádný dobrý příklad. Zatím se vždy
ukázalo, že to, co zpočátku vypadá
jako soukromé peníze, nakonec zaplatí
dotace, nebo rozpočet a od počátku
je to jen půjčka za kterou ručí obec,
či stát. Zkusme však spočítat, jak by
někdo bohatý mohl toto postavit sám.
Každý by očekával zisk, jinak by to
nedělal. A jak velký? V nemovitostech
v Evropě je to cca 3-4% v ČR kolem 5%
ročně. Domov pro seniory samozřejmě

může být různý, podle toho jak moc
potřebují senioři pomáhat. Začnu s nejjednodušším, kde se předpokládá, že
se o sebe umí senior postarat sám, jen
potřebuje sociální služby typu oběd,
donesení nákupu, někteří i úklid. Tyto
domy vypadají obdobně jako bytové
domy s garsonkami, jen jsou přizpůsobené jejich potřebám (madla v koupelnách, vyšší toaleta, neexistence prahů,
výtah apod.). Vyjdu-li pak z obvyklých
cen stavebních prací [9] vyjde cena
jedné garsonky v takovémto domě na
720 - 900 tis. Kč (dále uvažuji s vyšší
cenou). 5% je tedy 45 tis. Kč za rok
(zisk onoho bohatého, jenž jej postavil). Tedy 3 750 Kč za měsíc a garsonku, k tomu energie 2 000 Kč, údržba
a opravy 1 000 Kč, ostatní správa
penzionu 2 000 Kč, celkem tedy 8 750
Kč na garsonku. Na jedné garsonce žijí
2 senioři, buď manželé, či později přátelé a tedy každý z nich musí zaplatit
4 400 Kč. Průměrný důchod je 9624
Kč [10], avšak 1/4 důchodců má méně
než 8500 Kč [11]. Při nízkém důchodu
třeba 8 000 Kč ještě 3 600 Kč zbývá
na jídlo a ostatní potřeby. Tedy tento
penzion je postavitelný a provozovatelný bez veřejných peněz. Samozřejmě
každý namítne a co jiné typy domů,
kdy bude případně potřebovat více
péče a tím i více zaměstnanců, jež
se o ni postarají. Dříve bylo v těchto případech nutné spoléhat jen na
zařízení, jejichž provoz někdo dotoval,
protože si to z důchodu mohl dovolit
jen málokdo. Od roku 2007 však platí
zákon o sociálních službách [12], který
zavádí podporu pro podobné případy.
V krátkosti jde o posouzení každého
člověka, co zvládne sám, a v čem potřebuje pomoc druhých (otázky typu:
umyjete sám okna, uvaříte si, vyperete
si? atd… až po otázky: dojdete sám na
WC, oblečete se sám, vstanete sám
s postele, najíte se samostatně? atd..).
Dle těchto oblastí a zprávy lékaře je
pak dotyčný zařazen do jedné ze 4 skupin osob, jež vyžadují pomoc a dostává
pravidelný měsíční příspěvek (skupina
I dostává 2 000 Kč měsíčně až skupina
IV. pak 11 500 Kč měsíčně.). Je pak
jen na něm, zdali se o něj stará rodina
a on jen přispívá, nebo se o něj starají
sociální pracovnice a on si platí je.
Jistě je patrné, že budeme-li uvažovat
o penzionu pro nejhorší situace zcela
nesamostatných osob, tak při 5 pokojích s 10 osobami, jež nevstanou z postele, se jen za celkový příspěvek 115 tis.
Kč dá zaplatit dost sester, které se o ně
postarají 24 hodin denně a na samotnou
stavbu penzionu a jeho ekonomiku to
nebude mít žádný vliv, protože stále
mají své důchody.
Když se nyní zamyslíme, tak to vy-

Lipka, odloučené pracoviště SEV
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno
V Rozmarýnku proběhlo
Co se děje v zahrádce
OLYMPIÁDA 2. 10.
Kdo přišel do Rozmarýnku, třeba
i jen na chvilinku, bavil se, zpíval si
a hrál, sportoval a vyhrával. Jako praví
závodníci jsme byli, pochodní oheň zapálili. Olympijské sportování na programu bylo, vše co se před pár týdny v Číně
nestihlo. Vzpírání, střílení i atletiku jsme
si zkusili, gymnastiku a fotbal i s rodiči
okusili. Medaile jsme si sami mohli
vyrobit, také kvízem hlavu potrápit. S kytaristkou všichni nadšeně si zazpívali,
jablka ze zahrady čerstvě moštovali.
Občerstvení od maminek ochutnali, celé
odpoledne krásně si užívali.

ádě na hřišti ZŠ Jasanova a přehlídce
folklórních souborů Jundrovské jablíčko
v kulturním centru Svratka a také
k nepříliš vydařenému počasí. Akce probíhala v rámci 14.ročníku Brněnské dny
pro zdraví. Děkuji proto tímto všem,
kteří akci zabezpečili a podpořili.
Za Klub maminek Pírko
Irena Koláčná.
Fotografie z akcí pořádaných KM
pírko najdete na
http://kmpirko2008.rajce.idnes.cz
Aktuální a podrobnější informace
naleznete na
www.lipka.cz/rozmarynek
V případě zájmu kontaktujte ircakolacna@seznam.cz
•

Z dopisů našich spoluobčanů….

Foto: KM Pírko: Olympiáda – září
Zábavné odpoledne pro rodiče
s dětmi navštívilo přes 40 dospělých
s 67 dětmi. Účast byla velmi dobrá,
vzhledem k současně probíhající draki-

Nová okna, ale, ale, ale…
Jak jsme pocítily my nájemníci
obecních bytů na vlastní kůži, výměna
oken v bytovém domě Dubová 1, 3, 5,
již začala. Nevím sice jak byla firma
provádějící výměnu oken vybrána, ale
byla vybrána dobře. Organizovanost,
rychlost a snaha udělat co nejmenší
nepořádek se nedá upřít, zde bych chtěl
zvednou palec pro Úřad městské části
Jundrov.
Bohužel to také je jediný palec,
který míří nahoru. Výběr oken je tak

nešťastný a neprofesionální, jak jen
může být. Vůbec nechápu, jak někdo
může rozhodnout, jaké okna se mají
namontovat bez toho, aby se podíval do
stavebních plánů. Tam by totiž zjistil, že
lustry zavěšené na stropech v některých
místnostech jsou jen 135 cm od okna.
Při délce levého křídla okna 140 cm se
tedy běžně stává, že otevíráním narážíme oknem do lustru. Navíc délka 140
cm je také rádius otvírání okna, tzn., že
v té oblasti nesmí nic stát a když chcete
otevřít okno, přejdete půl pokoje. Parapety pod okny se ze stejného důvodu
dají používat jen z malé části a i když
mě dělníci, kteří okna montovali tvrdili,
že životnost okna je 70 let, nemůžu se
zbavit dojmu, že horní pant velkého
okna nemůže vydržet časté otvírání
z důvodu obrovské páky, která je zapříčiněná tak dlouhým křídlem okna.
Když se podíváme na okna hned
vedlejšího panelového domu Dubová
7,9,11, kde vlastníkem není obec, nýbrž
družstvo, na první pohled je vidět, že
okna jsou řešena logicky. Levé křídlo
okna má cca 100 cm. Pravděpodobně se
nájemníci podíleli na výběru typu oken.
Pokud má městská část spoustu
takových „odborníků“, už se „těším“ na
pokračování rekonstrukce, která by měla
probíhat příští rok.
Jméno a adresu pisatele máme v redakci.
(Názory pisatele se nemusí shodovat
s názory OS Náš Jundrov)

Bezplatná inzerce:

Informační občasník občanského sdružení

Náš Jundrov

Chovatelský kroužek Čtveráci
nabírá nové členy – děvčata a chlapce ve věku 8 – 12 let.
V letošním roce se mohou těšit především na návštěvu
Zooparku domácích a hospodářských zvířat celého světa a účast
na chovatelské burze.
Na pravidelných schůzkách pečujeme o naše exotické i domácí
mazlíčky a odhalujeme taje ze světa zvířat.
Přihlásit se můžete na naši kontaktní adrese, nebo přijďte rovnou
na naše schůzky každou středu od 14:30 do 16:00 na Rozmarýnku.

Pozvánka Českého klubu skeptiků Sisyfos:

2008, ročník 3, číslo 3
evidenční číslo MK ČR: E 16682

Slovo úvodem
Zdravíme všechny naše čtenáře
– naše příznivce, naše kritiky i ty, co náš
občasník pročítají jen tak…
V tomto podzimním čísle na vás
čekají nejen pravidelné rubriky s informacemi ze zastupitelstva, zprávy o dění
na Rozmarýnku i tipy na využití volného
času dětí, ale zabýváme se zde také aktuální problematikou stavby penzionu pro
seniory v lokalitě Pod Dubovou, i tématem, které zajímá spoustu rodin s malými
dětmi – nedostatkem míst v mateřských
školách. Také zde již tradičně dáváme
prostor k vyjádření těm, kteří chtějí touto
formou projevit svůj názor a dát ho
najevo veřejně – nechybí tedy ani rubrika
„Z dopisů našich spoluobčanů“.
Snažíme se, abychom vám přinášeli
různorodé zajímavé informace o současném dění v Jundrově a jsme rádi,
že se nám to vcelku daří, jak vyplývá
z vašich ohlasů.
Děkujeme všem, co nás povzbuzují,
za jejich kladné ohlasy a nemenší dík
patří i věčným kritikům a oponentům
z Jundrovského zpravodaje, přinejmenším za „neplacenou reklamu“ našeho
občasníku.
Přejeme Vám všem krásný podzim.
		
Redakce
•

BYLO NEBYLO NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 10.9.2008

Občanské sdružení Náš Jundrov
je dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné sdružení občanů se samostatnou právní subjektivitou, usilující
o zvýšení kvality života v MČ Brno – Jundrov.
Kontaktní adresa:
Březová 34/431 • Brno 637 00 • Internetové stránky: www.nasjundrov.cz • e-mail: sduzeni@nasjundrov.cz
Těšíme se na vaše ohlasy a náměty!

Program 9. řádného zasedání jundrovského zastupitelstva, které se konalo
druhou zářijovou středu tohoto roku, ani
v nejmenším nenaznačoval, že by mohlo
dojít k názorovým střetům. A to za
předpokladu, že nikdo nevyrukuje s některým citlivým tématem v posledním
bodě Podněty, náměty a připomínky.
V prvních dvou bodech se schvalovalo rozpočtové opatření a rozpočtový
výhled na období 2010-2019, který byl
zpracován podle Rozsahu a struktury
rozpočtového výhledu statutárního
města Brna na stejné období schváleného Zastupitelstvem města Brna.
Výhled vychází z očekávané skutečnosti
roku 2008 a 2009. V letech 2010-2019
uvažuje s mírným meziročním nárůstem

daňových a nedaňových příjmů MČ,
se zadlužováním MČ není výhledově
počítáno. Tento rozpočtový výhled byl
schválen, nikoli však jednomyslně, neboť se takto dlouhodobý rozpočet zdál
některým zastupitelům nesmyslný.
Dalším projednávaným bodem bylo
schválení návrhu smlouvy o výstavbě
bytových jednotek v objektu Pisárecká
4, a to firmou MOTeC, která vyhrála
výběrové řízení, jež bylo pro tento záměr vypsáno. Jedná se o vilu, která stojí
na úpatí ulice Veslařské v Pisárkách
(bývalá pošta). Vlastníkem domu je
město Brno, současný stav je podzemní
část, přízemí, 1. a 2. nadzemní podlaží.
V těchto prostorech je nutno provést rekonstrukci. Vítěz výběrového řízení provede vestavbu a nástavbu dalších dvou
bytových jednotek v 3. a 4. nadzemním
podlaží a stane se tak spoluvlastníkem
oné nemovitosti za předpokladu, že
provede rekonstrukci společných prostor na své náklady: hlavní kanalizační
přípojky, elektroinstalace vč. osvětlení,
slaboproudé rozvody v celém domě,
okna a vstupní dveře a to v celkové
hodnotě cca 1 mil.Kč. Bylo schváleno
bez větších připomínek.
V dalším bodě jsme byli seznámeni
se studií „Rekonstrukce a nástavba objektu MŠ Dubová 2.“ Jak jsem již psala
v minulém čísle, kapacita současné budovy je nedostačující a to znamená, že
nástavba je žádoucí. Je ovšem otázkou,
zda i za několik let, až pomine nynější
populační nárůst, bude školka naplněna. Současné vedení radnice kalkuluje
s nárůstem obyvatel až 1500 obyvatel
v lokalitě pod Dubovou, který by prostory školy zřejmě naplnil. V případě, že se
podaří tuto masivní výstavbu omezit na
menší počet, je třeba zvažovat, jak tyto
nově vzniklé prostory využít, nebude-li
dětí dostatek. To vše ovšem nic nemění
na tom, že školka si rekonstrukci
a rozšíření zaslouží a chápu, že paní
ředitelka, paní učitelky a v neposlední
řadě děti a jejich rodiče, se na nový
kabát školky moc těší. I zastupitelům
se navrhovaná studie líbila a svůj vděk
přišla paní ředitelka Balšínková vyjádřit
na zasedání osobně.
Osobní návštěvou nás tentokrát
poctil i pan ředitel, jehož školní zařízení

sídlí v téměř stejném objektu jako je
MŠ Dubová, ovšem v objektu, který
stojí na protilehlém konci Jundrova.
Jedná se o bývalou mateřskou školu
na Rozmarýnové ulici, jejíž prostory si
nyní pronajímá zřizovatel Soukromé
mateřské a základní školy. Její zástupce
pan ředitel Prokop požádal o možnost
vystoupit v posledním bodě. Bylo mu
vyhověno. Ovšem na rozdíl od paní
ředitelky Balšínkové, která nám vyjádřila
svoje díky, pan ředitel Prokop ventiloval
svoje obavy o jejich další působení v Jundrově. Smlouva uzavřená mezi správcem
budovy (MČ) a nájemcem (SMaZŠ)
končí v r.2013 a vedení obce (RMČ)
souhlasí s jejich dalším působením
pouze za podmínek, na něž by žádný
rozumný člověk nikdy nepřistoupil. Pan
místostarosta se netají s rozšířením ZŠ
Jasanová o přírodovědné lyceum, které
by mělo být umístěno v nástavbě objektu
na Rozmarýnové. Zdá se, že tato nepříliš
smyslná idea v době, kdy se střední
školy spíše ruší, je hlavním motivem, jak
se zbavit zajímavé alternativy základního školství, jakou Soukromá mateřská
a základní škola Rozmarýnová rodičům
a hlavně dětem bezpochyby nabízí.
Navíc svojí kapacitou nemůže způsobit
odliv dětí ze ZŠ Jasanová.
Jundrovské zastupitelstvo si příspěvek pana ředitele Prokopa celkem
bez zájmu vyslechlo a tím zasedání
skončilo. Ten večer z radnice odcházel
jeden vítěz a jeden poražený. Paní ředitelka Balšínková s úsměvem na rtech
a pan ředitel Prokop s vráskou na čele.
A přitom oba přinášejí dětem možnost
příjemného a šťastného vstupu do
socializačního a vzdělávacího procesu,
který je pro formování osobnosti ihned
po vlivu rodiny tím nejdůležitějším.
		 Ivana Fajnorová
•

Nový Jundrov?
díl 2. – penzion pro seniory
Úvodem mi dovolte poděkovat za
reakce na předchozí článek. Přesto, že
ve zpravodaji žádný kontakt na mne
nebyl, zaslalo mi své reakce několik
osob, jež sice znám, ale až do léta jsem
netušil ve které městské části bydlí.

