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První měsíc v desátém roce 21. století je již za námi. Přinesl nám velké mrazy a hromady sněhu, které lemují silnice i chodníky.
Příroda tiše spí pod bílou peřinou a čeká stejně jako my na své probuzení. Přejeme vám všem, abyste letošní tuhou zimu přežili ve
zdraví a první jarní paprsky, které začnou rozvazovat vlněné šály a rozepínat knoflíky na vašich kabátech, aby vyloudily na vašich
tvářích široké úsměvy. Spolu s námi můžete svátky jara – Velikonoce - oslavit na Velikonoční zábavě spojené s ochutnávkou dobrých
vín (pozvánka viz níže). Budeme se na vás těšit.
A abychom vyloudili na vašich rtech maličký úsměv už teď, jako první příspěvek předkládáme netradiční popis prosincového zasedání zastupitelstva tentokráte z pera zastupitele a předsedy sdružení Tomáše Beránka. Tímto bychom zároveň rádi poděkovali jundrovskému občanovi panu Tylečkovi, díky jehož videonahrávce jsme mohli v článku použít přesné citace jednotlivých aktérů (okolnosti
vzniku této nahrávky jsou popsány v samotném článku). Přeji příjemné počtení a po celý rok 2010 jen samé příjemné dny.
Ivana Fajnorová

BYLO, NEBYLO NA ZASTUPITELSTVU - ROZPOČET,
OBECNÍ BYTY A JUNDROVSKÁ TELEVIZE.
Vážení spoluobčané,
na poslední schůzi zastupitelstva,
která se konala 16. 12. 2009 nikdo
ze zastupitelů neočekával vzrušenější
debatu. Vždyť připravené body ke
schvalování nebyly na první pohled
kontroverzní:
1) Návrh rozpočtu městské části na
rok 2010: po několika připomínkách,
dotazech a upozornění na drobné
technické nedostatky byl přijat vyrovnaný rozpočet ve výši 15 222 tisíc Kč.
2) Návrh rozpočtového opatření
byl také přijat.
3) 4) 5) Tyto body byly na návrh
pana Holčáka po krátké diskusi staženy, neboť se týkaly vyjádření zastupitelstva k městským vyhláškám, které
město už mezi tím schválilo......i bez
jundrovského dobrozdání.
6) Bylo schváleno přidělení obecního bytu po neplatiči. Pan zastupitel
Mrkvica nadnesl otázku mravnosti
přidělování bytu podle solventnosti
žadatele, namísto podle jeho potřebnosti a pan zastupitel Motyčka se
pozastavil nad faktem, že žadatelé
posílají finanční nabídky za přidělení
bytů na úřad poštou v obálkách, které
jsou otevírány průběžně, což otevírá
prostor pro manipulaci a korupci.
Potud probíhalo jednání poměrně hladce, ale před projednáváním
dalšího bodu se strhla pořádná mela
- (rozumějte velice divoká diskuse):
Jundrovský občan, pan Tyleček, požádal o slovo a informoval přítomné,
že pořizuje ze schůze zastupitelstva
videozáznam pro potřeby Jundrovské
televize. Dále požádal zastupitele, kte-

ří nechtějí být filmováni, aby mu tuto
skutečnost sdělili, neboť je bude ,,brát
pouze audio se záběrem na strop“.
Z následné mely (rozumějte velice
divoké diskuse) uvádím reakce některých zastupitelů:
- Pan starosta Kolář ,,s tím neměl
problém“, ale vehementně se dožadoval vypnutí kamery.
- Pan místostarosta Chládek ,,s tím
taky neměl problém“, ale rozhodně
byl proti pořizování záznamu.
- Pan zastupitel Bartoš uvedl, že by
natáčení nemělo nikomu vadit, pokud
se nestydí za to, co a jakým způsobem
na zastupitelstvu říká a prosazuje.
- Paní zastupitelka Štastná
(společně s dalšími přítomnými) se
dožadovala vysvětlení ,,co to je Jundrovská televize a jakou má právní
subjektivitu“.
- Pan zastupitel Beránek uvedl,
že na veřejném zasedání je každý
zastupitel veřejnou osobou a není
možné upírat veřejnosti informace
o jeho chování.
- Pan starosta opět požadoval
vypnutí kamery a ....
- Pan Tyleček se na to pobaveně
koukal, natáčel strop a zvuk a vyzval
pana starostu, nechť mu tu kameru ,,z
moci úřední vypne sám“.
Tolik pro vykreslení pojmu ,,mela“.
7) Po mírném zklidnění byl odhlasován návrh harmonogramu dalších
zasedání zastupitelstva.
8) V posledním bodu ,,různé“
zazněly tyto podněty a připomínky:
- Pan starosta Kolář se ohradil
proti článkům paní Fajnorové a pana
Výška, otištěným v občasníku Náš
Jundrov.
- Pan zastupitel Bartoš oponoval,
že občasník Náš Jundrov je reakcí

na kvalitu a objektivitu obecního
zpravodaje.
- Pan zastupitel Beránek přednesl na žádost pana Tylečka žádost
o používání obecního znaku pro
Jundrovskou televizi a pan Tyleček ji
následně stáhnul.
- Pan zastupitel Bartoš požádal
pana starostu o nastínění aktuální
situace pod Dubovou a pan místostarosta s paní Ocelkovou (stavební úřad
MČ) ho informovali o probíhající
a plánované výstavbě rodinných domů
v dané lokalitě.
- Pan zastupitel Bartoš se po dvou
letech opět dotazoval, co udělala obec
proti situaci, kdy soukromý subjekt pronajímá pod Dubovou státní pozemky
jako parkovací stání a pan starosta mu
odpověděl, že mu to nevadí, neboť obec
nemá tyto pozemky ve své správě.
- Pan zastupitel Bartoš se distancoval od prodeje staré školy, neboť je
podle jeho názoru ,,absolutně nevýhodný pro obec“ a ,,jediný, kdo z prodeje profituje je soukromá firma“.
- Pan R. Hanák starší upozornil
zastupitele na fakt, že developerem
plánovaného parkoviště pod Dubovou
(v současné době je řízení pozastaveno) je v rozporu se studií (toho
stejného developera), podle které má
údajně probíhat řízená výstavba pod
Dubovou.
- Pan zastupitel Beránek vznesl
dotaz na pana starostu, proč bylo
panu Holčákovi umožněno obhajovat své návrhy na změnu programu
zastupitelstva, když to samé bylo na
minulém zastupitelstvu paní Fajnorové odepřeno a...
- pan starosta se za tuto chybu po
mírném nátlaku pana Bartoše omluvil
a ukončil zasedání zastupitelstva.

Skončila oficiální část zasedání, kamera byla vypnuta, veřejnost
vykázána a zastupitelé si navzájem popřáli všechno nejlepší do roku 2010.
V kuloárech se potom někteří ještě
dlouho radili, jaký make-up, či oděv si
připravit pro příští zastupitelstvo.
Vždyť bude volební rok a možná se
bude zase natáčet.....
Všechno nejlepší do roku 2010
Jundrovu a jundrovákům přeje Tomáš
Beránek.

STAVEBNÍ VÝVOJ POD DUBOVOU - HISTORIE, SOUČASNOST I ŽHAVÉ NOVINKY.
V posledních měsících nabírá
zastavování pozemků pod Dubovou
poněkud jiný směr, než bylo plánováno a veřejnosti prezentováno
v minulých letech.
Tvrzení, která jsme v minulosti
slýchali od některých představitelů
obce a úřadu o nemožnosti individuální výstavby rodinných domů v dané
lokalitě, vzala definitivně za své
a ukázalo se, že šlo spíš o prezentaci
přání developera, než o zákonem
podložená fakta.
Vraťme se ale na začátek zastavování této oblasti.
- Platný územní plán zóny z roku
1998 zde stavební aktivitu výslovně
podmiňuje uplatněním režimu řízené
výstavby a řešením nového dopravního
napojení buď vybudováním nového
mostu nebo rozšířením ulice Optátovy.
- V roce 2005 se developerské společnosti Moravská stavební - invest
daří tuto podmínku prolomit vypracováním dopravní studie, podle které
je zde možná výstavba 240ti bytových
jednotek bez nového dopravního
napojení. Za tichého souhlasu (nebo
alespoň bez známek nesouhlasu)
ÚMC Jundrov, tehdejších zastupitelů
i Magistrátu města Brna se z Územ-

ního plánu zóny stal bezcenný kus
papíru. Jediné odvolání proti tomuto
postupu podalo Občanské sdružení
Náš Jundrov, ale bez úspěchu. V roce
2005 nebyla na oficiálních místech
vůle dělat developerské společnosti
problémy. Od té doby je jasné, že pod
Dubovou vyroste 240 bytových jednotek, aniž by byl vystavěn most.
- Roky 2006 - 2009: Zatímco nová
radniční koalice vzniklá na městě
Brně již nejde developerské společnosti tolik ,,na ruku“, staronová
radniční koalice vzešlá z voleb do
zastupitelstva MČ Jundrov aktivně
podporuje myšlenku výstavby moderního sídliště developerem, včetně
vybudování infrastruktury a mostu
výměnou za zvýšení koeficientů ( Dle
autora studie ,,Jundrov na nivě“ pana
architekta Hrůši to znamená cca.
1200 nových občanů v této lokalitě).
Zároveň v těchto letech radnice aktivně brání individuálním stavitelům ve
výstavbě vlastních rodinných domů,
aby tak pomohla uskutečnění záměrů
developerské společnosti. Vznikají
první 4 bytovky na ulici Optátově.
- Na konci roku 2009 se situace
začíná překotně vyvíjet:
Přes výše popsané tlaky získává
jeden individuální stavitel po třech
letech bojů s radnicí resp. developerem územní rozhodnutí na výstavbu
vlastního rodinného domu a druhý
už dokonce staví. Svévolné radniční
vykládání pojmu ,,řízená výstavba“
jako ,,zastavění území jedním stavitelem“ padlo.
Ve stejné době i developerská
společnost vlivem nejrůznějších tlaků
(zejména krize na poli obchodu s nemovitostmi a nezájmu o již postavené
byty) přehodnocuje své plány: na
stavební odbor ÚMC Jundrov podala
žádost o vydání územního rozhodnutí
na výstavbu 31 rodinných domů za

již stojícími bytovkami s výhledem na
výstavbu dalších cca. 38mi po konec
ulice Dubové.
Zároveň se do situace konečně vkládá město a pořizuje studii ,,Pod Holednou“, která zpracovává řešení výstavby
mezi ulicí Dubovou a Březovou (26 až
33 nových rodinných domů).
Shrnutí:
Ideální varianta daná územním
plánem, vymezená rozumnými koeficienty a zároveň podmíněná výstavbou nového mostu, padla.
V současné době již stojí v dané
části Jundrova 4 velké bytové domy =
105 bytových jednotek, 8 rodinných
domů za Dubovou, Jeden rodinný
dům se dvěma bytovými jednotkami
je ve výstavbě a na jeden existuje platné územní rozhodnutí. Na 31 rodinných domů je podána žádost o vydání
územního rozhodnutí s předpokladem
výstavby dalších 38mi v následujícím období. Dále existuje studie
,,Pod Holednou“, která předpokládá
výstavbu 26 až 33 rodinných domů.
Celkem tedy můžeme očekávat, že
v daném území bude stát 211 - 217
bytových jednotek zhruba po konec
ulice Dubové.
Dále směrem ke Káčatům zbývá,
podle dopravní studie pořízené Moravskou stavební - invest, prostor pro
výstavbu posledních 23 - 29 bytových
jednotek, aniž by byl postaven most.
Co se bude dít dál, až bude koeficient 240ti bytových jednotek vyčerpán,
ukáže budoucnost. Hodně záleží
na podobě nového územního plánu
města Brna, do jehož tvorby máme
možnost jako občané připomínkami
zasahovat, a na vůli kompetentních
osob a úřadu tento plán skutečně
dodržovat.
Tomáš Beránek

KAM V JUNDROVĚ
V prvním čísle roku 2008 jsme inzerovali nově zavedenou službu Kam v Jundrově. Oč se jedná ?
Začátkem každého týdne zasílá naše OS bezplatně e-mailem seznam aktuálních kulturních či sportovních akcí, které se ten týden konají
na území naší městské části. Pokud tedy chcete mít přehled o tom, co se právě v Jundrově děje, stačí poslat na sdruzeni@nasjundrov.cz
vaši e-mailovou adresu a my vám budeme zasílat seznam chystaných akcí. Kompletní seznam akcí také naleznete na www.nasjundrov.cz
pod odrážkou Akce, kultura.
Informace o připravovaném kulturním či sportovním dění nám také samozřejmě mohou zasílat i pořadatelé a organizátoři a my je budeme rádi touto cestou rozšiřovat dále.
Martin Vyšinský

OZNÁMENÍ
Sokol Jundrov uvítá nové posily do řad cvičitelů na vedení cvičení Rodiče s dětmi (pondělí nebo středa 16-17h), případně pro Předškolní žactvo (úterý 17-18h) nebo i pro Mladší žákyně (pondělí 17-18h).
Zájemci, ozvěte se na sokol.jundrov@seznam.cz nebo 608 831 157.
I.Koláčná

VOLNÁ MÍSTA v PLAVÁNÍ dospělých každé úterý 20-21hod.v bazénu ZŠ Jasanová. Cena od ledna do konce května 1.500 Kč.
Kontaktovat na ircakolacna@seznam.cz se mohou i příležitostní zájemci 75Kč/60min.
Plavání rodičů s dětmi (čtvrtek 9-10h) v ZŠ Jasanová pro nedostatek zájemců KM Pírko od ledna 2010 zrušeno.

AKCE PRO VEŘEJNOST - 2. pololetí 2009/2010
Neděle 21 . února

KERAMIKOVÁNÍ II. pro veřejnost, 10:00 – 12:00
Hravé tvoření z hlíny pro rodiče nebo rodiče s dětmi. V keramické dílně ZŠ Rozmarýnová (přezůvky s sebou).
Cena dle velikosti výrobku 60 nebo 120 Kč. V ceně materiál i vypálení výrobku. Přihlašování na emailu veronika.
chlubna@lipka.cz do 15. 2. 2010 (kapacita omezena). Vedoucí akce Jana Babická.

Sobota 20. března

VÍTÁNÍ JARA, 9:00 – 12:00
Dopolední výlet se soutěžemi pro rodiny s malými dětmi na téma jaro a změny v přírodě. Během dopoledne
se účastníci seznámí s jarními zvyky a vyzkoušejí několik tradičních jarních her z českého venkova. Zájemci se
mohou zapojit do kuličkiády. Poplatek 30 Kč za dítě. Vedoucí akce Irena Koláčná.

Pondělí 29. března VELIKONOCE pro veřejnost na Rozmarýnku, 15:00 – 18:00
Tvořivý tématický program pro děti a děti s rodiči z řad široké veřejnosti. Historie vzniku těchto svátků, tradiční
lidové zvyky v domácnosti, zahradě i kuchyni. Pečení a tvoření několika výrobků z přírodních materiálů. Cena za
dítě 65 Kč.
Neděle 11. dubna

UNICUM MORAVICUM, 9:30 – 17:00
Celodenní akce pro děti z řad kroužků i široké veřejnosti. Pátrání po evropsky nejvýznamnější lokalitě tajemné
Pulsatilly grandis. Kde roste a co je zač? Akce spojená s geocachingem – vyhledáváním schránek a malých pokladů pomocí GPS. Vedoucí akce Martin Šrom a Veronika Chlubná. Cena akce 150 za dítě, pro členy kroužků
Čtveráci a Tuláci a klubu Rozmaři sleva 100 Kč. Počet účastníků omezen, přihlášky do 30. 3. 2010 telefonicky
nebo na emailu martin.srom@lipka.cz

Sobota 15. května

ZAHRADNÍ „3D“ SLAVNOST, 10:00 – 15:00
Pohodová akce pro širokou veřejnost. Aktivity připraveny pro předškoláky, školáky a myslíme i na rodiče. Tentokrát s tématem brouků, broučků i berušek. Pečení v zahradní hliněné peci, zahradní stezka s úkoly, tvoření z keramiky a přírodnin, ukázky hospodářských zvířat z našich chovů. Rodiče se mohou zúčastnit také komentované
prohlídky přírodní (permakulturní) zahrady. Cena 50 Kč za osobu nebo 100 Kč za celou rodinu. V programu
navíc promítání opravdových 3D obrázků brouků na velké plátno.

Sobota 15. května

JUNDROVSKÝ RYGOL, 11:00 – 13:30
Třetí ročník terénního přírovědného závodu v okolí městské části Brno Jundrov. Fyzicky náročná trať vede lesem
i rygolem. Po trase čeká na účastníky několik přírodovědných úkolů. Mladší účastníci soutěží s rodiči nebo ve
dvojici, starší školáci a dospělí proběhnou trať jednotlivě. Pro nejrychlejší odměna, pro nejlepšího pak putovní
zlatý pohár. Startovné je zahrnuto v rámci poplatku za Zahradní „3D“ slavnost.

Úterý 23. června

HRÁTKY DO ZAHRÁDKY, 16:00 – 18:30
Zábavné soutěžní odpoledne v zahradě pro rodiny s mladšími dětmi. Účastníci plní úkoly na samoobslužné naučné stezce v zahradě, upečou si pečivo v zahradní peci nebo hady z těsta na ohni, připravena je i tvořivá dílnička.
Cena 30 Kč účastník. Vedoucí I. Koláčná.

1. – 3. července

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN, denně od 7:30 do 17:30
Příprava jídla v kotlíku, hry v lese i přírodní zahradě Rozmarýnku, pozorování zvířat v jezírcích, krmení domácích zvířat v zahradních výbězích i péče o exotická zvířata v interiérových teráriích. Cena 750 Kč. Přihlášky do
30. 4. na martin.srom@lipka.cz

30. – 31. srpna

LOUČENÍ S LÉTEM, akce s přespáním
Rozloučení s letními školními prázdninami akcí pro děti z široké veřejnosti na Rozmarýnku. Hry a hříčky, sklizeň plodů ze zahrady, pečení na otevřeném ohni. Zájemci mohou přespat ve spacáku do druhého dne. Cena 550
Kč. Přihlášky do 30. 4. na martin.srom@lipka.cz

Rozmarýnek nabízí volná místa v kroužcích na 2. pololetí 2009/2010!
Přihlašovat se je možné celý únor. Do jakých kroužků je možné děti přihlásit?
Pondělí:
Špachtličky (5-10 let) 16:45-18:15 (keramická dílna)
Keramický kroužek. Hrátky s keramickou hlínou a dalšími přírodními materiály. S malými dětmi mohou jako pomocníci přijít rodiče.
Cena 900 Kč/půlrok nebo 70 Kč jednotlivá schůzka. Vedoucí Jana Babická
Úterý:
Klub maminek Pírko (0-4 roky) 17:00-19:00
Setkání maminek s dětmi, společné povídání, hry a tvoření. Každá schůzka inspirována jinou pohádkou. Ve 2. pololetí třeba Třemi
zlatými vlasy děda Vševěda, Popelkou či Palečkem. Vyrobíme si papírový košík, masku nebo indiánskou čelenku, zasejeme vitamíny,
zacvičíme i zazpíváme.
Cena 30 Kč jednotlivá schůzka. Vedoucí Vendula Zlevorová
Středa:
Špalíčci (5-7 let) 15:30-17:00
Tvořivě přírodovědný kroužek. Hravé a veselé poznávání přírody a jejích tajemství, tvoření z přírodních materiálů. Hry a noví kamarádi. Pro děti do 1. třídy ZŠ. Děti odvádíme z MŠ Dubová a školní družiny ZŠ Jasanová.
Cena 450 Kč/půlrok. Vedoucí Zdenka Brázdová a Markéta Kopečná
Čtveráci (8-12 let) 16:30-18:00
Přírodovědně chovatelský kroužek. Dobrodružství s králičí rodinou i dalšími zvířaty. Seznámení s dalšími druhy zvířat, chovatelská
výstava. Kamarádi a 3 výlety společně s kroužkem Tuláci.
Cena 450 Kč/půlrok. Vedoucí Veronika Chlubná
Čtvrtek:
Plšíci (6-8 let) 15:00-16:30
Přírodovědně chovatelský kroužek pro menší děti. Seznámení se zvířaty na Rozmarýnku, péče o domácí i exotická zvířata, celoroční
hra. Výlet za zvířaty, noví kamarádi, hry a hříčky.
Cena 450 Kč/rok. Vedoucí Veronika Chlubná
Tuláci (8-12 let) 16:15-18:00
Přírodovědně turistický kroužek. Každý tulák se musí umět o sebe dobře postarat a neztratit se. Kamarádi, celoroční hra a 3 výlety
společně s kroužkem Čtveráci.
Cena 450 Kč/rok. Vedoucí Martin Šrom
Pátek:
Úsměvy, 15:00-17:30 první pátek v měsíci
Cvičení a setkávání dětí s downovým syndromem a jejich rodičů
Cena 70 Kč/setkání. Vedoucí Karla Trusková
klub Rezeda (9-15 let) 16:30-19:30
Přírodovědně poznávací klub. Setkávání 1x měsíčně na tématických schůzkách (19. 2. a 26. 3. 2010) nebo na výletech a výpravách
o víkendu (výlet UNICUM MORAVICUM 11. 4. 2010, výprava Bouzov 1. – 2. 5. a výprava Trenckova rokle 5. – 6. 6. 2010).
Cena 450 Kč/půlrok. Vedoucí Martin Šrom a Veronika Chlubná
Pro dospělé Rozmarýnek připravil
Zdravé bydlení (15 let a více) Pondělí 18:00 - 20:00 cca 1x měsíčně
Přednášky o zdravém bydlení pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Novinky ve stavění nízkoenergetických a pasivních budov,
zajímavosti pro lepší bydlení, diskuze s odborníky.
Cena 80 Kč/přednáška. Garant akcí Dana Kellnerová
Engoby (15let a více), 20. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2010
Keramický kroužek pro dospělé. Zdobení výrobků engobami a glazurami, práce s hlínou a sádrovými formami.
Cena 400 Kč/sobota. Vedoucí Pavla Štěpánková
Rozmarýnek připravuje letní tábory pro širokou veřejnost. Přihlašovat se lze od 15. 2. 2010, pokud jsou Vaše děti členy některého kroužku Rozmarýnku. Ostatní zájemci se přihlašují až od 1. 3. 2010. O letní akce bývá velký zájem, s přihlašováním proto neváhejte!
akce č.1: 1. – 3. 7.
Vítání prázdnin, 750 Kč, 7-11 let
akce č.2: 7. – 9. 7.
Příměstský tábor, 750 Kč, 7-11 let
akce č.3: 12. – 18. 7. Tábor kroužku Čtveráci, Tuláci a klubu Rezeda mimo Brno, 1850 Kč, 9-13 let
akce č.4: 12. – 16. 7. Příměstský tábor, 1250 Kč, 7-11 let
akce č.5: 19. – 23. 7. Příměstský tábor, 1250 Kč, 7-11 let
akce č.6: 25. 7. – 1. 8. Pobytový tábor Domašov, 2850 Kč, 7-13 let
akce č.7: 26. – 30. 7. Příměstský tábor, 1250 Kč, 5-8 let
akce č.8: 2. – 6. 8.
Chovatelský příměstský tábor, 1500 Kč, 9-13 let
akce č.9: 2. – 6. 8.
Příměstský tábor, 1250 Kč, 5-8 let
akce č.10: 9. – 13. 8. Příměsťský tábor keramický, 1600 Kč, 6-10let
akce č.11: 16. – 20. 8. Příměstský tábor s angličtinou, 1700 Kč, 7-12 let
akce č.12: 30. – 31. 8. Loučení s létem s přenocováním na Rozmarýnku, 550 Kč, 7-12 let

Vážení spoluobčané,
jsme velice potěšeni, když nás na ulici zastavujete a debatujete, chválíte, radíte, připomínkujete. A protože mnozí z vás se chcete podělit
o své postřehy nejen s námi, ale i s ostatními spoluobčany (a my jsme tomu rádi), rozhodli jsme se, že vám budeme dávat prostor v našem
občasníku a to v následující rubrice: NÁZORY, MYŠLENKY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
A proto, milí občané, pište, pište, pište……

NÁZORY, MYŠLENKY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Trochu k zamyšlení…..!
Tak jako většina využívám ke svým cestám do města veřejnou dopravu. V Jundrově nastoupím do autobusu, pěkně se usadím
u okna, to kvůli výhledu. Při každé cestě netrpělivě čekám, až bude zastávka Přívrat – zde totiž začíná fascinující galerie lidské
tvořivosti. Strohé, nové fasády zateplených domů jsou zde ozdobeny nevšedními, obrazy – na podezdívkách i na fasádách. Autobus
ale rychle ujíždí, překoná křižovatku s tramvají a ocitáme se na ul. Skácelova. A zde začíná další galerie. Po obou stranách září na
fasádách domů – ale i v odvážných výškách – dokonalá, někde i méně zdařilá výtvarná díla neznámých autorů. Škoda, že chybí
podpisy. A jedeme dál! Jsme na Slovanském nám. – a zde je stejný, uchvacující obraz neokázalé tvořivosti a zdobnosti. U gymnázia
zabočíme na ul. Charvátskou a opět nás obklopí tvůrčí vynalézavost mladých umělců, jejich nezkrotný smysl pro originalitu. Zvlášť
na nových fasádách je to působivé. Někde sice vlastníci jsou nekulturní a pokouší se malby odstranit. Bláhovci! Na uvolněných
plochách jsou vzápětí díla nová. Taky na gymnáziu se o to snažili – a pohořeli. A jedeme dál! Po pravé straně je sídliště paneláků.
Po opravě fasád bylo jaksi fádní, neútulné – ale už není! Už má novou výzdobou – obyvatelé mají jistě radost. Na ul. Domažlická je
podobná atmosféra. Přece by bylo neodpustitelné, aby bývalé „mundursdepo“, svojí vojenskou strohostí dál ošklivilo ulici – tak je
odvážně zušlechtěné (zde byla nutná i horozelecká dovednost).
Vystupuji a moje kroky jsou nějak váhavé – nemohu se jaksi vzpamatovat z těch zážitků a krásy, která mě obklopovala. Na zpáteční cestu nastupuji už duševně připraven a cestou si všímám fascinujících detailů, umělecké invence, nezištné iniciativy tvůrců.
Jundrovští občané, závidíte tamějším obyvatelům ono prostředí, v němž žijí?
Nezoufejte, i u nás přece jen něco máme! Už před mostem můžete zhlédnout mistrně vyzdobenou fasádu kaple. Odvážná komposice a rozmáchnuté linie září do daleka. Nepřehlédněte! A co za mostem, u zastávky trolejbusu. Zde na stěnách malého domečku
jundrovští výtvarníci odvedli slušnou práci, dali si záležet.Říkám jundrovští, poněvadž jsem přesvědčen, že sem k nám žádní přespolní z města nezajíždí. Oni mají dost práce ve svém rajonu, a Jundrov je přeci jen dost z ruky.
A pojďme dál: boční stěna obchodního střediska se pomalu zaplňuje- je to zatím trochu nesmělé, ale to se jistě zlepší. Podobné
je to na stěně kina Svratka, tam u knihovny. Drobné kresby – miniatury - na „vývěsce ÚMČ“nejsou moc zajímavé, jsou začátečnické.
To na Jasanové je to už lepší! Pěkně upravené jsou stěny a dveře kotelen. Ale to nejlepší vás teprve čeká v podchodu mezi Jasanovou
8-10. Dílo monumentální – rozmanitost kresby, estetická procítěnost, řemeslné provedení, ale zejména velikost vás nenechá lhostejnými. To Alfons Mucha se svou epopejí by zbledl závistí. Tak a zde svoji exkurzi končím. Vlastně ještě ne!!! Zapomněl jsem na ul.
Gellnerovu – zde na jejím začátku, na vratech garáží ale i na stěnách je co ke zhlédnutí - doporučuji, abyste měli ucelený obraz. Asi
jsem trochu poškádlil vaši zvědavost a nyní budete procházet ostatními ulicemi Jundrova všímavější a objevíte další pozoruhodná
díla. Jen mě mrzí, že tvůrci jsou pořád anonymní. Rád bych jim –a vy jistě také-poděkoval za jejich úsilí a nějak je i odměnil. Snad
bych nezůstal osamocen.
Radoslav Hanák st.

Nevšední zážitek
Bydlel jsem v Jundrově před řadou let. Nyní zde již nebydlím, ale jezdím sem občas k dceři „na výpomoc“.Přijíždím tramvají na
st. Vozovna Komín a přestupuji na bus. 67. Poněvadž mi kolena už neslouží,využívám výtahu v budově Vozovny. A to je opravdu
nevšední, nezapomenutelný zážitek – přeji jej každému. Nejprve musíte projít pod mostem – v okolí chodníku se na zemi povalují
tisíce nedopalků-filtrů cigaret.Pilíře mostní konstrukce jsou „zhodnoceny“pracemi sprejerů. Úžasné! Pak příjdete k výtahu, stisknete
tlačítko, dvéře se otevřou a vy stojíte jako opaření. Máte vstoupit? Kabina výtahu je všude počmáraná klikyháky. Podlaha špinavá,čpí močí. Ale co vám zbývá – vstoupíte, štítíte se stisknout tlačítko“1“, je špinavé, zapatlané. Překonáte ale odpor, nějak stisknete
a jedete. Dvéře se otevřou a vy s úlevou vystoupíte. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek – doporučuji jej každému, hlavně
radním a zastupitelům a také řediteli DPmB. Ať si to vyzkouší! Jistě na to taky nezapomenou.
Vladimír Svoboda

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka občanského sdružení Náš Jundrov je určena na rekonstrukci, údržbu a opravy veřejně přístupných dětských hřišť a sportovišť v Brně-Jundrově a byla zaregistrována
u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sbírka se koná od 11. 6. 2009 do 11. 5. 2012.
Případné finanční dary zasílejte na účet č. 2344695028/5500. Jedná se o transparentní účet
vedený u Raiffeisenbank. Na aktuální výši účtu se můžete kdykoli podívat na www.rb.cz
v přehledu transparentních účtů.

Jundrovská krojovaná chasa,
Občanské sdružení Náš Jundrov
a Sokol Jundrov

Vás srdečně zvou do sokolovny Jundrov, Stromovka 6 na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
s cimbálovou muzikou
spojenou s OCHUTNÁVKOU VÍN
v neděli 4. dubna 2010
košt od 19 hod, hudba od 20 hod, konec v 01 hod
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 70,- Kč, krojovaní zdarma,
ochutnávka vín za kupóny.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL JUNDROV
si Vás dovoluje pozvat na
AKADEMII
ke 100. výročí založení SOKOLA v Jundrově
v sobotu dne 22. 5. 2010 v 15,00 hod.
Těšíme se, že v tento významný den se sejdeme se všemi přáteli
a příznivci sokola u bohatého programu akademie.
Srdečně zve
Výbor sokola a starostka ing. Renata Šťastná

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!

