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Milí Jundrováci
konečně přichází jaro, které je vnímáno
jako nejkrásnější období v roce. S ním
přicházejí i svátky jara - Velikonoce. Prostřednictvím našeho velikonočně a jarně
laděného občasníku bychom vám chtěli
popřát jejich příjemné prožití a věříme, že
informace, které v tomto čísle najdete vás
nejen jarně naladí, ale zužitkujete je jak
ve vaší kuchyni,tak i na svých zahradách.
Slavení Velikonoc se odvozuje z židovské tradice. Ta byla spojena se dvěma
svátky, které souvisejí s obnovou přírody.
Prvním z nich byl svátek pastevecký
- na jaře se rodí nová zvířata. Druhým
byl svátek zemědělský, který je spojen
s nekvašenými chleby a pálením prvního
snopu úrody. Pro pastevce i zemědělce
byl první jarní úplněk začátkem nového
roku, a tedy i nového života. Datum Velikonoc se tedy řídí podle měsíce na nebi,
který se v průběhu 28 dnů zmenšuje
a zase dorůstá. V 6. století se křesťané
dohodli, že se Velikonoce budou slavit
v neděli po prvním úplňku po jarní rovnodennosti, která je každý rok 21. března. To v praxi znamená, že Velikonoce
slavíme pokaždé někdy v období mezi
22.březnem a 25.dubnem.
Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé
svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa
z egyptského otroctví. Současný význam
pak Velikonoce dostaly Kristovou smrtí
a zmrtvýchvstáním přede dvěma tisíci
lety: láska a život jsou silnější než smrt.
Hrob není konečnou stanicí života.
Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme nový
život. Velikonoce jsou ze své podstaty
svátky neuvěřitelné radosti a volného
vydechnutí

VELIKONOČNÍ TRADICE
A ZVYKY

V dřívějších dobách šli v průběhu
roku lidé v podstatě ze svátku do svátku, k mnoha dnům a obdobím v roce
se vážou různé obyčeje. Ještě před
sto padesáti lety se na venkově běžně
dodržovala postní doba - ta trvá 40 dnů,
začíná popeleční středou a končí

Velikonocemi. Během postního období
nesměly například ženy nosit barevné
oblečení a jedla se zvláštní skromná
jídla. Na konci postního období bylo
zvykem každý rok vynášet smrtku, což
byla figurína, která představovala zimu.
Byla vyrobená z hadrů a slámy, ověšená
pentlemi a s obličejem pomalovaným
barvou a házela se do potoka nebo
ze skály, čímž se jakoby lidé zbavili
zimy a přivolali jaro. O co přísnější bylo
období půstu, o to větší bylo nadšení
z barevné a štědré slavnosti Velikonoc,
která hned následovala. Dny o svatém
týdnu mají své jméno a vážou se k nim
určité zvyky:
SAZOMETNÁ (ŠKAREDÁ) STŘEDA:
Poslední středě před Božím hodem se říkalo sazometná (od slova saze, to proto,
že se toho dne vymetaly komíny). Lidé
věřili, že když se ten den na někoho zamračíte, budete se pak kabonit i každou
další středu v roce.
ZELENÝ ČTVRTEK: Tento den je
zvykem, že naposled zvoní při mši
zvony, než umlknou až do Bílé soboty.
Říká se, že „zvony odletěly do Říma“.
Toho dne se jí hlavně jídlo zelené barvy,
nejčastěji špenát, aby byl člověk po celý
rok zdravý. Taky se věřilo, že ten den
má člověk cinkat penězi, aby jich měl
celý rok dostatek. Jíst špenát na Zelený
čtvrtek je ovšem lidovým zvykem, který
s duchovním obsahem Velikonoc vůbec

nesouvisí. Název Zelený čtvrtek vznikl
přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na
Gründonnerstag (Zelený čtvrtek).
Na VELKÝ PÁTEK odcházeli lidé ráno
ještě před východem slunce k potoku
a tam se myli, aby byli chráněni před
nemocemi. V tenhle den lidé věřili, že se
dějí zázraky a že se na krátkou chvíli
otevře země a odkryjí se poklady.
BÍLÁ SOBOTA: Ten den se uhasila
všechna ohniště v domě, oheň se rozdělal před kostelem a hospodyně si tenhle
„nový“, čistý oheň roznesly do domácnosti. Na Boží hod velikonoční bylo
zvykem, že každá návštěva, která přišla
do domu, od boháče po žebráka, dostala
kousek velikonočního jídla. Lidé si tak
vážili přírody, že se jídlo taky obětovávalo zahradě, poli a studni, aby byla
dobrá úroda, zdravé ovoce a čistá voda…
V Česku je prastarou tradicí hodování
a pomlázka.
Na VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ ráno
muži a chlapci šlehají dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř
proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí
a barevnými stužkami. Pomlázky - odvozeno od pomlazení, tj omlazení. Proto
muži používali mladé proutí s největším
podílem „životní síly“ kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu
ženy dávají jako odměnu za omlazení
vajíčko, prastarý symbol nového života.

SYMBOLY VELIKONOC

VAJÍČKO - symbol nového života,
neboť samo zárodek života obsahuje.
V mnoha kulturách je vejce symbolem
plodnosti, života a vzkříšení. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol
zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus
jako symbol nesmrtelnosti. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato
vejce malovat; důvodem pojídání vajec
o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost,
že vejce se nesměla jíst v postní době.
BERÁNEK - představoval v židovské
tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce
pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství
je beránek jedním ze symbolů Ježíše

Krista, neboť obrazně podle křesťanské
víry on je beránek, obětovaný za spásu
světa. Ačkoli mnoho nenáboženských
tradic má své kořeny v křesťanské
symbolice, některé velikonoční symboly
můžeme vystopovat až z předkřesťanské
doby. Například ZAJÍČEK má zřejmě
původ v pohanských rituálech oslavující
příchod jara, avšak např. v byzantské
ikonografii představoval zajíc Krista. Ať
už Velikonoce vnímáte jen jako příchod
jara, anebo se vám pojí s oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jedno je jasné.
Beránek by měl tak jako tak krášlit váš
velikonoční stůl.

vyjmeme beránka z trouby a necháme
trochu zchladnout. Nakonec vyklopíme
z formy a necháme vychladnout úplně.

ROZVOJ ŠKOLSTVÍ
V JUNDROVĚ

Důležitým pilířem kvalitního bydlení
jsou nejen dostupné služby, nákupy
a MHD, ale pro rodiny s dětmi jsou to
také vzdělávací instituty předškolního

charakteru a základního školství. V éře
socialistického zřízení byly součástí
rozvoje obcí a městských částí výstavby
panelových sídlišť a díky nim se na území celé republiky budovaly unifikované
budovy mateřských a základních škol.
V Jundrově došlo na počátku 70. let ke
vzniku nových ulic, které byly vytvořeny
právě řadou panelových domů: ulice
Dubová, Jasanová, Sosnová a Šeříková

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Příprava: 100 g mletých ořechů,
5 vajec, 4 lžíce cukru krupice, 160 g
hladké mouky, půl prášku do pečiva, 1
vanilkový cukr, citrónová kůra, rozinky,
2-3 lžíce horké vody.
Postup: Žloutky utřeme s cukrem,
přidáme horkou vodu, mouku spolu
s práškem do pečiva, citrónovou kůru
a mleté ořechy. Přidáme hustě našlehané
bílky. Vše zamícháme a těsto nalijeme
do vymazané a moukou vysypané formy.
Před nalitím těsta vložte do formy
v místě očí rozinky. Hrst jich můžeme
zamíchat také do těsta. Pečeme zvolna
asi 45 minut. Špejlí zkusíme, zda je
beránek upečený. Pokud je špejle suchá,

Jundrovská krojovaná chasa a Občanské sdružení Náš Jundrov
Vás srdečně zve do sokolovny Jundrov, Stromovka 6 na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
spojenou s OCHUTNÁVKOU VÍN

v neděli 12. dubna 2009
košt od 19 hod., hudba od 20 hod., konec v 01 hod.
Cimbálová muzika Spolek odvážných zahraje k poslechu i tanci.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 70 Kč, krojovaní zdarma, ochutnávka vín za kupóny.
Výtěžek z akce OS NJ věnuje na vybavení veřejného hřiště v Jundrově

a rozšíření ulice Březové. Do té doby
byly základní potřeby obyvatel naší obce
pokryty jedním obchodem s potravinami,
papírnou a drogérií, jednou hospodou,
tramvajovou linkou v Komíně, jednou
mateřskou školou ve vile na ul.Gellnerova, kde nyní sídlí Škola pro sluchově
postižené, a základní školou v dnes
již historické budově na Stromovce 1.
Ovšem s nárůstem obyvatel musela
být kapacita všech služeb rozšířena,
vzdělávací instituce nevyjímaje. Jundrov
se tehdy rozrostl mimo jiné i o dvě nové
mateřské školy a novou budovu základní
školy na Jasanové 2, kam byl umístěn
druhý stupeň základního vzdělávání,
školní jídelna a družina. Prvňáčci se učili
číst a počítat mezi zdmi staré budovy
a na novou školu na Jasanové se mohli
těšit až poté, co ukončili 4.třídu.
Jak obyvatelé Jundrova pomalu stárli,
silné ročníky narozené v 70.letech pomalu opouštěli zdi základní školy a rozjeli
se za vzděláním do gymnázií, na střední
odborné školy či do učilišť. Problém
dojíždění byl odstraněn zavedením autobusové linky č.61 a později přibyla i linka
autobusu č.67. Kapacita dvou školek
najednou převyšovala poptávku, tedy
uzavření jedné ze školek (ul.Rozmarýnová) bylo logickým vyústěním. Stejně tak
celý první stupeň ZŠ se přestěhoval ze
Stromovky do nové budovy na Jasanovou
2, kde se každým rokem uvolňovaly nové
třídy. Legislativa neumožnila využití
bývalých školních objektů ke komerčním
účelům, dokonce přímo určovala jejich
využití pouze k účelům vzdělávacím.
Snaha bývalého starosty p.Komůrky na
zřízení osmiletého gymnázia v objektu
Stromovka 1 nepřišla vniveč a několik
let zde takové gymnázium působilo.
V současné době si budovu pronajímá
soukromá vysoká škola Akademie Sting.
Před 15 lety projevili zájem o pronájem
budovy bývalé školky na Rozmarýnové
3 zřizovatelé SMZŠ, jejichž představy
o způsobu výuky se poněkud lišily od
zavedeného systému zakořeněného v hlubokém socialismu a nabídli tak rodičům
novou alternativu zaměřenou na rozvíjení dítěte jako individuality, s nenásilným
a přirozeným využitím jejich schopností
při nekonfliktní kolektivní spolupráci.
Nejeden rodič z obyvatelů Jundrova této
nabídky využil. Tento subjekt stejně jako
Sting přináší do skromného rozpočtu
Jundrova nezanedbatelnou položku,
v případě SMZŠ se jedná o 400 tis.Kč
ročně.Všechny budovy ovšem postupně
chátrají a obec z peněz vybraných na jejich pronájmech do těchto objektů vrací
jen minimálně.
O tom, že se zastupitelstvo rozhodlo
doporučit městu školní budovu na Stromovce 1 prodat jsme vás již informovali,
o budoucnosti bývalé školky na Rozma-

rýnové se začíná jednat nyní. RMČ přišla
s nápadem poskytnout budovu přírodovědnému lyceu, které je součástí SPŠ
chemické. Znamená to tedy neprodloužit
smlouvu SMZŠ a žádat o značnou částku
peněz na rekonstrukci celého objektu
s nástavbou, neboť současný stav je
uzpůsoben pro výuku prvního stupně
základního vzdělávání a pro mateřskou
školu. Občany Jundrova bude zcela jistě
zajímat, jaký pozitivní přínos pro ně
bude mít přítomnost střední školy. Pozitiva nejsou ještě zcela zřejmá, snad jen to,
že se konečně dočká tato budova nového
kabátu. Vzhledem k širokým možnostem
středoškolského vzdělávání, které město
Brno nabízí, nedá se předem odhadnout,
kolik Jundrovských dětí by mohlo mít
zájem studovat zrovna tento obor.
Naopak SMZŠ nabízí novou alternativu pro maminky, kterým se nepodařilo
svoje děti umístit do mateřské školy
Dubová pro beze zbytku naplněnou
kapacitu. Přichází s myšlenkou poskytnout prostory družiny, která disponuje
hracími prvky i veškerým sociálním
zařízením, a to v době školní výuky, kdy
je nevyužita (8:00-14:00). Jednalo by se
o formu jakési hlídací služby. Takovéto
zařízení by sice nemělo statut mateřské
školy, ovšem forma činnosti by byla
velmi podobná a zajištěna pedagogickým
personálem. Rodiče by neplatili klasické
školné, ale stanovenou denní taxu. Pan
ředitel SMZŠ Prokop se domnívá, že
by tak mohl pomoci vyřešit svízelnou
situaci těm rodičům, kteří potřebují své
děti pohlídat a z různých důvodů nemají
šanci umístit svoje dítě v MŠ Dubová.
Abychom vám alespoň trochu přiblížili tento vzdělávací subjekt, připravili jsme
s Mgr.Radomírem Prokopem rozhovor.
Ivana FAJNOROVÁ

ROZHOVOR S……..
Mgr.Radomírem Prokopem,
ředitelem Soukromé a základní
školy Rozmarýnová
Pane řediteli, naše čtenáře by zajímalo, jak a proč vznikla myšlenka zřídit
soukromou základní školu?
Tato škola vznikla jako protiváha
veřejného školství, jako alternativa nejen
pro děti, ale i pro učitele. Její vznik byl
výsledkem nadšení a usilovné práce
party mladých učitelů, kteří tehdy chtěli
školu dělat jinak a lépe…Chtěli jsme
vytvořit otevřenou školu, kam budou
chodit děti, jejich rodiče i učitelé rádi.
Věřím, že se nám to podařilo.
Vaše škola působí v Jundrově už 15
let, proč jste si vybrali právě Jundrov?
Jundrov se nám zdál ideálním místem, jevil se nám příhodný svou klidnou
atmosférou, svojí polohou… V době, kdy

jsme hledali objekt pro naši činnost, se
tato nabídka jevila jako nejlepší řešení
i po stránce jednání s představiteli
městské části.
Kolik od té doby prošlo Vaší školou
jundrovských dětí?
Jsou to řádově desítky dětí. Obecně
lze říci, že se jedná o 25% dětí z celkového počtu v každém ročníku (3 – 4 děti).
V současném školním roce navštěvuje
naši mateřskou a základní školu 21 dětí
z Jundrova.
Co dětem a jejich rodičům nabízíte a čím je systém výuky jiný než na
běžných školách? Proč si myslíte, že
stojí rodičům platit za základní vzdělání,
které mají na státních školách zadarmo?
Systém naší výuky je výrazně odlišný
od způsobu výuky na „běžných školách“.
Tato skutečnost je dána především nízkým počtem žáků ve třídách (průměrně
14 žáků). Tento počet umožňuje použití
zcela jiných forem práce. Celkový přístup našich učitelů je v této atmosféře
klidnější, přátelštější, partnerštější. Výuka umožňuje dětem získávat poznatky
a vědomosti přirozeným a přitom velmi
efektivním způsobem, jehož cílem je
úspěšné zvládnutí přijímacích pohovorů
na osmiletá gymnázia a následně jeho
úspěšné zvládnutí.
Za co rodiče vlastně platí? Jedná se
o nadstandard?
Pokud pominu nadstandardní
vybavení tříd, skutečnost, že škola děti
vybaví vším potřebným k výuce (učebnice, školní pomůcky,…), hradí dětem
všechny mimoškolní akce (kromě zimní
a letní cyklistické expedice), pak největší
nadstandard vidím v malém počtu dětí.
Školné je nezbytným příspěvkem k ekonomickému fungování školy při relativně
malém počtu žáků ve třídách.
Nemyslíte si, že je to škola jen pro
„horních 10 000“, jak se často obyvatelé
Jundrova domnívají?
Časová i finanční investice do vzdělání je vždy jen otázkou priorit a hodnot…
Školu se snažíme zpřístupnit i tím, že
poskytujeme řadu úlev na školném
(sourozenec, rodič - samoživitel…).
Finanční dostupnost naší školy vyplývá
také ze skutečnosti, že nejsme podnikatelé v pravém slova smyslu. Řadu věcí
děláme z opravdové lásky k učitelskému
řemeslu, ať to jakkoli zní jako fráze.
Jaké jsou studijní výsledky dětí z vaší
školy v porovnání se státními školami?
Nejlépe o tom hovoří grafy na našich
www.skolni.info. Naše děti v porovnání
s ostatními školami dosahují nesrovnatelně lepších výsledků. Tyto výsledky
vycházejí z poměrně reprezentativního
průzkumu, který každoročně provádí
renomovaná společnost Scio, a to
v rámci celé České republiky. Tohoto
průzkumu se účastní řádově stovky škol

a tisíce žáků pátých tříd. Naše děti jsou
dobře vybaveny znalostmi, ale současně
i schopnostmi zdravě se prosadit a poradit si v kritických situacích.
Nabízíte i volnočasové aktivity a kolik
si za ně musí rodiče zaplatit?
Součástí naší školy je školní družina.
Děti si v ní mohou spontánně hrát nebo
využít organizované aktivity v rámci
„kroužků“. Momentálně nabízíme
kroužky výtvarné, taneční, hudební,
dramatické a sportovní. Tyto aktivity
jsou součástí školného.
Vzdělávání ve Vaší škole končí 5. třídou. Jaká je úspěšnost vašich absolventů
při přijímacích zkouškách na osmiletá
gymnázia?
Úspěšnost přijetí na osmiletá gymnázia se dlouhodobě pohybuje kolem 80%.
Pokud se na gymnázium nedostanou,
kde děti pokračují v povinné školní
docházce?
Pokračují na druhém stupni základní
školy podle výběru rodičů, obvykle jsou
to školy s rozšířenou výukou cizího
jazyka, matematiky…
Proslýchá se, že místní samospráva
má jiné záměry pro využití prostor, které
nyní obýváte. Pokud byste byli nuceni
z Jundrova odejít, co to bude pro vás
znamenat?
S Jundrovem jsme po 15 letech samozřejmě velmi srostli a jsme rádi, že nás
jundrováci mezi sebe vzali. Naše nájemní
smlouva je do roku 2013, proto jednáme
se zástupci Jundrova o jejím možném
prodloužení. V případě, že nedojde
k dohodě, budeme muset hledat jiný
objekt, v jiné městské části… S sebou si
samozřejmě odneseme i nájemné, kterým
nemalou měrou pravidelně přispíváme do
jundrovské pokladny. Doufám však, že
v této věci zvítězí zdravý rozum a ekonomický duch zástupců Jundrova…
Jak hodnotíte komunikaci s jundrovským „úřadem“?
Komunikace v poslední době není
taková, jak bychom si představovali.
Řada našich námětů směrem k potřebným investicím do objektu (z dotací
EU, sponzoring, investice z naší strany)
zůstala opomíjena. „Odměnou“ za tyto
aktivity byla naprosto bezohledně jednostranná smlouva, která prodlužovala
naše působení o nevýznamnou dobu.
Na naše potřeby jednat ve věci našeho
působení v této městské části neslyší,
naše jednoznačně vyřčené otázky zůstaly
nezodpovězeny…

ŠKOLKA - PŘITUHUJE NEBO
SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY?
V únoru roku 2007 jsem v tomto
občasníku ujišťovala rodiče dětí, že
paní ředitelka MŠ Dubová má velmi
reálnou a jasnou představu o rekon-

strukci a nástavbě školky, že se obec
snaží a aktivně podílí na získání peněz
a že tedy nezbývá než vyčkat jaké další
kroky ÚMČ provede a držet všem palce,
aby jejich záměr rozšířit nedostatečnou
kapacitu míst, vyšel.
V březnu 2008 jsem zde popisovala
těžké rozhodování paní ředitelky při
zápisu loňského roku. Naštěstí to tak
akorát vyšlo, že byly přijaty děti rodičů,
kteří od září pracují. Ti co nastoupili
do zaměstnání v lednu 2009 už museli
zajistit hlídání náhradním řešením.
A už je to tu zase. A tentokrát je
ještě hůř. Žádostí k přijetí dětí bylo 64,
volných míst však jen 26! ! ! Co s tím?
V září 2008 si rodiče na schůzce
v mateřské škole s nadšením prohlédli
návrh nadstavby a rekonstrukce školky
a možná nabyli dojmu, že do příštího
roku bude realizace hotova. Je však naprostý klid, žádné další kroky není znát,
na konkrétní dotazy k termínu zahájení
stavby zástupci ÚMČ podávají nekonkrétní a jen mlhavé odpovědi. Jediné co
s určitostí víme, tak že nejsou všechny
potřebné finance.
Paní ředitelka tedy přijala podle
předem nastavených podmínek 26 dětí
a dalším rodičům 26 nepřijatých dětí
přislíbila volná místa od září. Společně
s panem místostarostou totiž připravili
podklady k podání žádosti o dotace na
Magistrát města Brna na přestavění současné tělocvičny v MŠ Dubová na třídu.
Pokud by tyto peníze získali, realizace
by mohla proběhnout během dvou měsíců a všechny děti mají vyhráno a rodiče
klidné spaní. Jenže kdyby, kdyby . . . . .
Co se dá dělat? Zase jen zůstává vyžadovat informace, vyčkávat jak to ÚMČ
provede a držet všem palce, aby jejich
záměr vyšel?
Opravdu tomu máme věřit a těšit se
a chválit úřad, že své sliby (z roku 2007)
plní nebo je to tak, že nás příslibem
volných míst uklidní a my ze své naivity
procitneme o prázdninách, kdy bude
celkem jasno, že další příjem dětí není
možný, protože „prostě nejsou finance“?
Tentokrát i já – životní optimista, vážně
nevím, jak to dopadne. Čas však běží
a zařizovat dětem místo ve školce v jiné
části Brna už teď je velký oříšek, natož
až v létě.
Takže, jestli Vás toto téma zaujalo,
nejen teď aktuálně, ale i s výhledem
několika dalších let a máte zájem
o setkání se zástupci městské části, dejte
mi, prosím vědět (na adresu sdružení
NJ). Třeba Vám za pár týdnů budu moci
sdělit dobrou zprávu a nebo ne a pak
můžeme podniknout něco užitečného
(nejen) pro své děti.
Irena KOLÁČNÁ

LHOSTEJNOST, TIBET
A PÍSNIČKY KARLA KRYLA
Poslouchám písničky Karla Kryla ze
staré vytahané pásky. Slabou kvalitu x-té
totalitní kopie vyvažuje síla poselství
textů, které na mě šumí z kazeťáku. S jakou lehkostí a jak syrově dovedl básník
Kryl vyjádřit své myšlenky! Jsou aktuální
stejně dnes, jako před pětadvaceti lety.
Je v nich vztek z bezmoci a zároveň
síla bojovat proti nešvarům světa. Proti
blbosti, tupé síle, která si může dovolit
beztrestně ničit a proti zbabělosti a lhostejnosti, která tohle všechno umožňuje.
Snad právě lhostejnost je jednou
z nejvýraznějších povahových vlastností
nás - Čechů a Moravanů. Jsme lhostejní
ke všem nešvarům, které se nás - alespoň
zdánlivě - přímo nedotýkají. Které se
odehrávají za ochrannou bariérou zdi
našeho domu, plotu naší zahrady, nebo
za hranicí naší země.
Nenapomeneme chuligána, který odhodí krabičku od cigaret - vždyť ji za pár
dní uklidí placená firma. Nepokáráme
pejskaře, který neposbírá bobky z trávníku - vždyť my nejsme těmi, kterým při
sekání strunovou sekačkou přistanou
v obličeji. Neozveme se proti výstavbě
sídliště v sousedství - je pohodlnější
když můj boj vybojují blázniví nadšenci
z občanského sdružení. Nevyvěsíme
Tibetskou vlajku jako symbolickou podporu utlačovaným ve světě - vždyť nás
už totalita 20 let netrápí a máme dost
vlastních starostí...
Máme strach nasadit vlastní kůži,
jsme pohodlní obětovat vlastní čas. Je
to právě ta lhostejnost, která umožnila
tak krásně normalizovat naši společnost
po roce šedesát osm. Je to lhostejnost,
o které zpívá Karel Kryl a bojím se, že
je to lhostejnost jejíž následky se nás,
nebo našich dětí nakonec dotknou i přes
to, že si to dnes většina z nás nechce
připustit.
Kazeta dohrála. Balím fidlátka
a poběžím do práce. Potom se rychle
přesunu na zastupitelstvo, naivně se pokusím prosadit vyvěšení Tibetské vlajky
a půjdu spát.
Zítra si musím koupit Kryla na
cédéčku a tu starou kazetu vyhodit. Tu
totalitní kvalitu už mě nebaví snášet...
Tomáš BERÁNEK

BYLO NEBYLO NA BŘEZNOVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

První zasedání zastupitelstva v r.2009
mělo na programu témata, při jejichž
usneseních panovala jednota – rozpočtové
opatření, novela obecně závazné vyhlášky
o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních (10:00-22:00),

návrh odměn neuvolněným zastupitelům
(nemění se), koeficient pro výpočet daně
z nemovitosti (doporučujeme ponechat
stávající koeficient). V bodě různé zaznělo
několik zajímavých připomínek a návrhů.
Tomáš Beránek navrhl (už třetí rok) vyvěsit na radnici Tibetskou vlajku a tím se
připojit k protestu proti utlačování občanů
ve světě. Pan starosta si vysloužil od zastupitele J.Bartoše díky svému prázdnému
(nic překvapivého) proslovu na téma proč
s vyvěšením vlajky nesouhlasí, veřejné
označení alibista. Podle jednacího řádu
nebylo možno v tomto bodě zasedání
přijímat usnesení, ale podle projevů ostatních zastupitelů bychom opět neuspěli
a to překvapivě pouze o jediný hlas. Další
zajímavý moment bylo poukázání na
nesrozumitelnost zápisů z rady. V jednom
citovaném příkladu ze zápisu rady, která
proběhla týden před tímto zasedáním
zastupitelstva, dokonce ani sám starosta
neuměl dostatečně vysvětlit, co zapsané
zkratky a čísla znamenaly. Jak se v tom
potom má vyznat sám občan? Posledním
diskusním příspěvkem byla moje snaha
zpochybnit redakční radu Jundrovského
zpravodaje neboť dává prostor jedné politické straně (ODS) k politické agitaci (viz
poslední číslo r.2008 a několik dalších).
Takové jednání nepovažuji za správné, domnívám se, že by se mělo jednat o noviny
apolitické. Pro politickou prezentaci jsou
určena speciální předvolební čísla, kde
se mají možnost za poplatek zviditelnit
všechna politická uskupení bez rozdílu. Aby redakční rada zamezila takto
Jundrovský zpravodaj politizovat, měla by
být složena ze zastupitelstvem volených
členů, nikoliv být totožná s RMČ, jak je
tomu doposud. Jsem připravena pokusit
se tento bod prosadit na květnovém zasedání zastupitelstva. Jak to dopadne vás
informuji příště.
Ivana FAJNOROVÁ

NOVÝ JUNDROV? DÍL 3.
– NÁBŘEŽNÍ PROMENÁDA
Nábřežní promenáda je další z položek, o které zdejší mocní hovoří jako
o přínosu velkovýstavby pod Dubovou
pro Jundrováky. Mělo by se jednat
o prostor vyplňující celou oblast mezi
stavěnou čtvrtou bytovkou a řekou a na
délku od Optátovy skoro až ke KáČaTům. Vzniknout by zde měla rovná
cesta s alejí a pak parková úprava plochy
s několika hřišti (dětským, petangovým
apod.) Stavbou by zde měla být jen
zahradní restaurace. Samozřejmě to vše
má zaplatit a postavit investor bytovek
a Jundrováci by mu proto měli být vděční a učinit vše nač si jen pomyslí. Tolik
z oficiálních informací vedení radnice.
Tak jak je to i se všemi ostatními
takzvanými „přínosy pro Jundrováky,“

i toto není tak křišťálově čisté jak to rád
pan místostarosta Chládek prezentuje.
Někdy koncem roku 2007 se mi do
rukou dostala smlouva, jež byla „velkoinvestorem“ nabízena majitelům pozemků
v rámci tzv. „výkupů“ a ta mimo jiné
přesně specifikovala pozemky, které chce
koupit. Seznam byl samozřejmě dlouhý
a nikterak jsem jej nestudoval. O chvíli
později mne však Ing. Brandejský (jeden
z vlastníků zahrádek) při rozhovoru upozornil, že cílem není koupit celou plochu
ale výhradně jen tu část pro bytovky. Pak
už stačilo jen se vrátit k příloze a ověřit
si, že skutečně celá řada parcel leží
mimo zájem „velkoinvestora“. A jedná
se přesně o parcely, které by byly nezbytné pro nábřežní promenádu. Tedy onen
radnicí tolik obdivovaný „velkoinvesor“
v roce 2007 určitě žádnou promenádu
a veřejná hřiště neplánoval.
Chtělo by se říci, že asi vedení
radnice tyto informace nemá a tak věří
planým slibům. Bohužel to není pravda,
protože jsem toto osobně již v březnu
2008 sdělil panu starostovi Kolářovi
a ukázal mu i plánek, kde byly tyto parcely označeny. Pan starosta mne poděkoval za zajímavou informaci s ujištěním,
že si to pohlídají.
A co se tedy za rok stalo? Zkráceně
NIC. Vlastníky pozemků u řeky nikdo
nekontaktoval a navíc jsou zde i pozemky, které jsou třeba z 1/3 potřeba pro
bytovky a ze zbytku pro promenádu.
S jejich výkupem se dle smluv počítalo
a s vlastníky před rokem jednalo, to se
děje i nyní, ale nově jim není nabízen
výkup, ale výměna části pro bytovky za
sousední kousek pro promenádu. Tedy
ve výsledku se jen potvrzuje stálá platnost již 2 roky starého plánu „velkoinvesora“ žádnou promenádu ani nepřipravovat, natož postavit.
Pro ty co si chtějí platnost uvedeného
ověřit, doporučuji si prohlédnout starší
čísla Jundrovského zpravodaje, který
popisuje a ukazuje plány „velkoinvestora“ včetně promenády. A následně se
zeptat vlastníků zahrádek u řeky, co ví
o tom, že by na jejich zahrádkách měl
vzniknout veřejný park. Na internetu se
dle parcelního čísla dá dohledat vlastník
jakéhokoliv pozemku (http://nahlizenidokn.cuzk.cz) a dole uvádím čísla
pozemků u řeky, kterých se toto týká.
Pavel Výšek,vysek@em
Čísla parcel pro promenádu:
2709, 2708, 2707, 2706, 2726/1,
2724, 2728, 2727, 2744, 2760, 2759,
2761, 2762, 2763/1, 2763/2

KOMPOSTOVÁNÍ

Více než třetinu odpadků v každé
domácnosti tvoří takzvané zelené
odpady: zbytky z kuchyně, posekaná
tráva či ořezané větve, pytlíky od čaje

a podobně. Obvykle končí v koši,
v popelnici a nakonec na skládce. Ale
s tím je konec. Teď vám mohou sloužit
jako skvělá surovina. Takže jak snížit
poplatky za popelnice a ještě si vyrobit
skvělou živinu do truhlíku? Stačí se při
dat k tisícům dalších rodin a postavit si
podle našeho návodu domácí kompostér.
Může stát v rohu zahrádky i na balkóně
v paneláku, nepáchne a má hned několik
přínosů:
· Skvělé hnojivo doma a zadarmo:
Kompost můžete použít pro pěstování
květin, zeleniny i pokojových rostlin.
· Nemusíte v zahradnictví kupovat
rašelinu: Těžba ničí unikátní přírodní
biotop, označovaný za evropskou
obdobu deštných pralesů.
· Méně odpadků na skládce: Takže
klesnou i náklady na odvoz popelnic.
· Méně skleníkových plynů: Tlením
zelených odpadků na skládce vzniká
metan – skleníkový plyn dvacetkrát
silnější než oxid uhličitý.
Kompost obsahuje především humus,
neocenitelnou surovinu. V půdě zadržuje
vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky
a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní
půdní organická hmota zvyšuje kyprost,
soudržnost a vylepšuje počet i skladbu
mikrobů v půdě. Snižuje tak nebezpečí
eroze; zároveň stimuluje růst a posiluje
zdraví rostlin na zahrádce.

Jak takový kompostér vyrobit?
Dobře poslouží třeba i větší dřevěná
bedna. Umístěte ji na nezpevněnou půdu
na stinném místě. Naspod položte drobné
větvičky – zlepší a urychlí kompostování.
Do nachystaného kompostéru můžete
postupně přidávat odpad. Pokud do něj
sypete větší množství stejného materiálu
(například trávy), promíchejte jej s půdou
ze záhonku nebo se zralým kompostem.
Předejdete tím tvorbě zápachu.
Opravdu, ale opravdu se vám domů
kompostér nehodí? („Jsme tři v jednom
bytečku, žádný balkón a vlastní zahrada
je jenom sen...“) Nevadí. Můžete se inspirovat lidmi z dalších míst a domluvit
na obecním úřadě, aby vám před domem
zřídili malé, uzavřené a čisté obecní
kompostoviště.

Patří do kompostu
zbytky ovoce, zeleniny a květin,čajové sáčky, káva,tráva, listí, stonky
a drobnější větve, znečištěný papír, trus
býložravých domácích zvířat (králíci,
slepice),kousky dřeva, v menším množství zbytky jídla

Nepatří do kompostu
zbytky masa, kosti, kořenící plevelné
rostliny, popel, sáčky od vysavačů,čistící
prostředky, chemikálie,barvy, ředidla,
léky, plasty, porcelán, sklo
Důležitým krokem založení kompostu je výběr správného místa. Kompostér
by měl stát na nezpevněné půdě, nikoli

například na betonu: právě z půdy se do
hromady našich odpadků nastěhují důležité mikroorganismy, které ji postupně
přemění na kompost. Nesmí také být
někde, kam praží celý den slunce, protože by zbytečně vysychal. Ačkoliv bývají
kompostéry většinou zasazené do vzdálenějších koutů zahrady, nezapomeňte
na praktickou stránku věci – každý den
sem budete házet odpad z kuchyně,
případně ze zahradnických prací. Proto
by k němu měl být jednoduchý přistup,
nejlépe po zpevněném chodníčku. Na
dno dáme drobné větvičky, které pomohou kompost provzdušňovat. Na ně už
můžeme hromadit veškerý bioodpad.
Pokud do kompostéru budete najednou
dávat větší množství materiálu, jako je
tráva nebo zbytky ze zeleniny, je dobré
odpad promíchat s trochou půdy, třeba
se záhonku, a to v poměru asi deset dílů
trávy a jeden díl půdy, a proložit drobnými větvičkami nebo slámou. Sníží se
tak riziko, že kompost začne zapáchat.
S půdou se totiž do kompostu dostanou

i mikroorganismy a drobní živočichové,
kteří by jinak do většího množství stejného materiálu pronikali jen s obtížemi.
Navíc díky větvičkám bude kompost lépe
dýchat. Kompost musíme alespoň jednou, ale nejlépe dvakrát za rok překopat.
Lépe se tak provzdušní a homogenizuje.
Překopáváme většinou na jaře a na
podzim. Totéž je potřeba udělat, pokud
zapáchá nebo když do něj přidáváme
větší množství materiálu najednou.

Nejčastější problémy
Kompost je příliš suchý: poznáme
to podle šedavého zabarvení povrchu
a přítomnosti svinek – maličkých černých zvířátek, drolí se, mikroorganismy
přestávají pracovat. Kompost pokropíme konví, případně překopeme nebo
přidáme dostatečné množství čerstvého
a vlhkého materiálu.
Kompost je příliš vlhký: takový kompost většinou zapáchá a pokud vezmeme
vzorek do dlaně a zmáčkneme, vytéká
z něj voda. Převlhčení se může objevit
hlavně po déle trvajících deštích nebo

při větším množství vodnatého materiálu
(ovoce, zelenina). Hromadu přeložíme,
promísíme se suchým materiálem (listí,
sekaná sláma, suchá půda) a zabráníme,
aby do něj dál pršelo.
Kompost „nepracuje“: nedochází
ke zřetelným změnám odpadu. Příčina:
hromada je pravděpodobně příliš suchá
nebo obsahuje vysoký podíl dřevitého
materiálu. Přidáme hnůj, čerstvou trávu
nebo odpady z kuchyně – obsahují hodně dusíku. Kompost potom provlhčíme
a promícháme s půdou ze záhonku,
čímž dodáme potřebné mikroorganismy.
Kompost zahnívá: upozorní nás na
to výrazný hnilobný zápach. Důvod
– v kompostu máme příliš vysoký podíl
čerstvých zahradních a kuchyňských
odpadů. Při nápravě postupujeme stejně
jako u příliš vlhkého kompostu; případně
přidáme trochu zeminy ze záhonku,
která by měla zápach potlačit.
Ivana FAJNOROVÁ

OPĚT PSÍ KAMPAŇ
Vážení spoluobčané, jak to vidíte s těmi neustálými psími hromádkami na chodnících? Zhoršila nebo zlepšila se situace za dva roky,
kdy občanské sdružení Náš Jundrov a Klub maminek Pírko nastartovalo kampaň (podrobnosti na webových stránkách sdružení Náš Jundrov) ZA ODSTRANĚNÍ PSÍCH EXKREMENTŮ aneb ZA JUNDROV ČISTĚJŠÍ ?Pokud by jste měli nápad jak s nesbírači naložit
nebo nějaký trefný či vtipný slogan k vyvěšení, dejte nám vědět, rádi Vašich nápadů využijeme a zkusíme něco jiného.
Prosím však tímto, vyměňte nebo odstraňte ze svých plotů, pozemků apod. staré propršené, otrhané či nečitelné cedulky, ať nejste
terčem kritiky Vy.Velmi si ceníme a mnohokrát DĚKUJEME všem občanům, kteří po svých pejscích uklízí. Stejně tak i děkujeme všem,
Kteří nás v této záležitosti podporujete

SBÍREJTE BOBKY,
AŤ NÁM NESMRDÍ
SCHODKY!

SVÁTEK SOUSEDŮ 2009
Tak, zase v úterý 26.5. můžete strávit příjemný podvečer se sousedy více či méně známými. Loni poprvé jsme Vás vyzvali k aktivní účasti na Svátku sousedů ve Vašem domě nebo ulici. Kdo se nezapojil před rokem, může letos. Stačí informovat své sousedy,
že je zde příležitost pobýt spolu – společně vymyslet a připravit prostory, program a občerstvení pro toto setkání. K dobré atmosféře zajisté přispěje hudba, když každý donese něco drobného k chuti a třebai hry pro malé nebo i velké. Přidejte se i Vy s Vašimi
sousedy.
Nejpočetnější setkání, nejatraktivnější zábava či nejzajímavější uspořádání bude oceněno dary od firem Vinný sklep u Žíznivého mnicha, Pekařská, Brno a SVCS, Optátova, Brno. Zašlete nám tedy po skončení akce své písemné příspěvky i fotografie
do konce června 2009, ať máme z čeho vybírat.
Tato společenská akce - „sousedská party“, vznikla v roce 1999 v Paříži s cílem poznávat a usnadnit vzájemné kontakty sousedů.
Více informací naleznete na oficiálních stránkách www.svateksousedu.cz. Doufáme, že i vy budete příjemně překvapeni, jaké možnosti nových vztahů se skrývají za sousedními dveřmi. Zkuste dveře i okna svého domova otevřít i vy!
Občanské sdružení Náš Jundrov přeje pěknou oslavu!

Tříkrálová sbírka
Milí občané, milí koledníci,
rád bych vám poděkoval jménem Oblastní charity Brno za pomoc při organizování či za Váš dar do Tříkrálové sbírky v r. 2009,
která proběhla ve dnech 2. – 11.1.2009. S radostí vám sděluji, že letošní sbírka byla úspěšná, především díky vám. Na území Oblastní charity Brno se podařilo vykoledovat 1 529 884,50 Kč, což je o 148 381,- Kč více, než v loňském roce. Převážná většina lidí
oslovených koledníky byla opravdu štědrá. Navzdory ekonomické krizi a nejistotě přispěli do kasiček a pomohli tak lidem, kteří naši
pomoc potřebují. V Brně se ze sbírky podpoří tato zařízení :
Domov sv. Anežky s pečovatelskou službou, Domov pokojného stáří Kamenná, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Effeta – denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a artismem, Dobrovolnické centrum při OCH Brno, Denní
a přechodný pobyt pro seniory, Dětský dům Zábrdovice při Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Domov
sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni,
Denní centrum pro lidi bez domova, Farní charity při jejich dobrovolné činnosti
Velmi děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli.
Především koledníkům za jejich obětavost. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Přeji vám příjemný a požehnaný rok.
Bc. Karel Kosina,
ředitel Oblastní charity Brno

…..a jak to dopadlo v Jundrově
Během soboty 3. ledna 2009 se podařilo v rámci Tříkrálové sbírky 2009 v městské části Brno - Jundrov vykoledovat 9 106 Kč
(Pro srovnání - vloni to bylo 10605 Kč). Kromě finančních darů do dvou zapečetěných
kasiček, byli koledníci obdarováni řadou sladkostí a přátelským přijetím ze strany jundrovských občanů. ěkujeme za přízeň,kterou
nás Jundrov zahrnul a těšíme se na setkání při příštím, desátém, ročníku naší sbírky.
Díky za pomoc za jundrovské koledníky
Mgr. Petr Kubíček,
kontakt s veřejností, diecézní koordinace Tříkrálové sbírky

O M A LOVÁ N K A P RO N E J M E N Š Í

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!

