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Milí Jundrováci,
je večer, sedím s notebookem u otevřeného okna, po horkém dni proudí do místnosti příjemný vánek a s ním dovnitř nepozorovaně
vplouvají komáři, kteří mě budou v noci obtěžovat. Marně přemýšlím, co napsat úvodem, abych se stále neopakovala. Nic originálního
mně nenapadá, nezbývá mně tedy než se uchýlit k obvyklému přání příjemně prožitých prázdnin. Co nejméně úpalů, úrazů a ztrát, co
nejvíce krásných zážitků, hodně sluníčka, vitality a úsměvů na vašich tvářích. A abyste si mohli o prázdninách i zamlsat, prozradím vám
další z mých receptů na moc dobrý dezert. Za OS Náš Jundrov přeje pohodové prázdniny
Ivana Fajnorová
BYLO NEBYLO NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
S nechutí jsem usedala ke svému notebooku, abych se donutila napsat tento
článek. Jak slušně napsat lidem, co se
na našich zastupitelstvech děje a neunudit je k smrti. Opakovaný vtip přestává být vtipem a mně se čím dál méně
chce psát o tom, jak nemá pan starosta
s ničím problém a přitom znovu nechtěl
povolit jundrovskému občanovi panu
Tylečkovi, zdatnému uživateli audiovizuální techniky, natáčet průběh zasedání i přesto, že každý občan na to má ze
zákona právo. Jak si pan starosta dodržuje a nedodržuje jednací řád zastupitelstva tím, že neměří každému stejným
metrem, když jednomu zastupiteli dovolí vystoupit a jinému ne. Jak neustále
pan starosta neumí odpovídat na otázky zastupitelů a deleguje tyto dotazy
na pana místostarostu. A pokud odpoví,
tak buď upřímně přizná, že neví, nebo
odpoví vyhýbavě anebo nemluví příliš
srozumitelně. Jakoby vlastně ani na té
radnici nebyl. Na předminulém zasedání byl jedním ze zastupitelů, jemuž nebylo umožněno dvakrát vystoupit k jednomu projednávanému bodu, veřejně
nazván šaškem a ještě k tomu šaškem
hloupým (i dvorní královští šašci měli
často jak se říká „za ušima“). Bohužel
tak to v tom našem jednacím řádu stojí.
Bohužel jsme si takový řád na začátku
volebního období odhlasovali. Bohužel
se tento řád dodržuje jen v případech,
kdy se to hodí tomu, kdo zasedání vede
– panu starostovi. Pan místostarosta
nezasahuje, nechá v tom starostu vykoupat. Ať se znemožní. Když se ovšem
může zviditelnit, sám se hlásí o slovo.
Zvláštní dvojka. Tento pracovní vztah
zřejmě oběma stranám vyhovuje: starosta bere hezké peníze ke svému hezkému
důchodu a místostarosta řeší po svém
pro Jundrov klíčové projekty, týkající

se všech stavebních lobby. Často bývají
lidé ve vedení obcí prodlouženou rukou
developerů. Jakpak je tomu asi u nás
v Jundrově (nebo snad v Kocourkově)?
Na posledním zasedání jsme se snažili jednací řád řešit a schválit takové
úpravy, aby se mohlo více diskutovat.
Stejný scénář jako po celé čtyři roky:
tento bod nebyl vůbec zařazen do programu jednání, stejně jako dosti důležité
téma „Projednávání změn územního plánu“. Tyto změny určují budoucí vzhled
a funkčnost celého Jundrova, které se
úzce dotýkají kvality života všech jundrovských občanů, ať už stávajících nebo
těch budoucích. S návrhy přišel zelený
zastupitel Tomáš Beránek. A proč o tom
většina zastupitelů odmítla diskutovat?
Čtenář ať si sám vybere: je to proto, že
kvalita života ostatních občanů Jundrova představitele obce nezajímá (jenom
kvalita jejich vlastních životů) nebo
bychom touto diskusí mohli otevřít pomyslnou pandořinu skříňku, anebo bychom mohli překazit plány developerovi
a jeho prodloužené ruce?
Každopádně „vykutálené“ vedení
Jundrova je přeborníkem v naplňování
rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala
celá“. Jak dopadlo vyvěšení Tibetské
vlajky se můžete dočíst v samostatném
článku v tomto čísle. Druhým příkladem je v předvolebním Jundrovském
zpravodaji avizovaný přímý přenos ze
zastupitelského zasedání. Cena pronájmu zařízení, které událost přenáší činí
12 tis.Kč na půl roku. Vyhozené peníze.
Lepší by bylo pořizovat záznam, který
bude vyvěšen na webových stránkách
MČ Jundrov minimálně do konání dalšího zasedání. Aby se na událost mohl
každý občan podívat, kdy mu to čas
dovolí nebo si bude chtít ověřit zpětně
nějakou informaci. Stejně tak výborný
prostředek pro sebereflexi samotných
zastupitelů. V takovémto případě bychom mohli považovat vynaložené pe-

níze za adekvátní. V opačném případě
se jedná skutečně jen o alibistický krok,
aby občané viděli, že ze strany vedení
je vůle se před nimi „obnažit“. Ovšem
beze zbytku tento krok naplňuje rčení
o vlkovi a koze. Nakonec to neprošlo
vůbec, protože pořizování záznamu
a jeho vyvěšení by mohlo vidět mnoho
jundrovských občanů a o to jim vlastně
vůbec nešlo.
Ivana Fajnorová
Děkujeme za tři hodiny slušnosti
Letos, stejně jako poslední tři roky,
jsem se snažil v zastupitelstvu prosadit vyvěšení tibetské vlajky 10. března
na naší radnici. Každoročně tento den
probíhá celosvětová akce ,,Vlajka pro
Tibet”, která upozorňuje nejen na okupaci této vzdálené země (která se tolik podobá okupaci Československa
fašistickým Německem, pouze s méně
šťastným koncem), ale na porušování
lidských práv obecně.
Je to gesto, které pravděpodobně Tibeťanům jejich zemi nevrátí, ale přesto není
prázdné. Vyvěšením vlajky dávají slušní
lidé najevo, že s utlačováním slabších silnějšími nesouhlasí a že to ,,darebáci”s podobnými praktikami, minimálně v našem
nejbližším okolí, nebudou mít lehké.
Letos poprvé zastupitelé naší městské části (Koukalová, Fajnorová, Holčák, Motyčka, Veselý, Bartoš, Mrkvica,
Vyšinský a Beránek) zvrátili rozhodnutí
jundrovských radních (Štastná, Kolář,
Chládek, Dubský a Dvořáček) a toto
,,gesto lidské slušnosti” prosadili.
Většina z nás, bohužel, přesto tibetskou vlajku na jundrovské radnici
10.3.2010 viset neviděla a ani vidět nemohla. Protože radní ve složení Šťastná,
Chládek, Dubský a Dvořáček následně
s rozhodnutím zastupitelstva ,,lehce vyběhli” a vlajku v daný den nechali vyvěsit pouze od 11ti do 14ti hodin.

I když se vlk nažral, koza zůstala
celá a dobytek zabučel, děkuji tímto
všem zastupitelům, kteří vyvěšení vlajky
podpořili, někteří tím porušili ,,koaliční
způsob hlasování” a rozhodli se podle
svého svědomí.
Na závěr chci poděkovat radním
alespoň za ty tři hodiny slušnosti, které
nám - Jundrovákům a okolnímu světu
věnovali.
Tomáš Beránek
Jak se krájí salám, aneb výstavba pod
Dubovou na pokračování
Vážení čtenáři, v minulém čísle našeho občasníku jsem Vás seznámil s vývojem výstavby pod Dubovou a dnes
bych Vás rád seznámil s posledními novinkami týkajícími se této problematiky.
Na závěr článku si dovolím prezentovat
několik postřehů vhodných k zamyšlení:
Největší událostí, která souvisí s danou problematikou je vydání územního
rozhodnutí na výstavbu třiceti rodinných domů developerské firmě Mamest,
které mají být situovány za již stojícími
bytovkami jako pokračování nově vznikajících ulic. Nejedná se zatím o vydání stavebního povolení. O to bude dle
vyjádření technika výše jmenované firmy žádat developer po částech (nikoliv
na všechny domy najednou) tak, aby
,,mohl reagovat na vývoj trhu s nemovitostmi“. Může se tedy stát že se záměr
postavit domy v takové podobě, v jaké
byly prezentovány při územním řízení,
v průběhu času změní.
Další novinkou (alespoň pro mne)
bylo vyjádření zástupce firmy Mamest
při územním řízení, jímž deklaruje, že
ještě nebyla zdaleka naplněna kapacita
360ti bytových jednotek v této lokalitě,
povolených dopravní studií. Osobně
se domnívám, že jundrovská veřejnost
byla vždy informována v tom smyslu, že
zmíněná dopravní studie považuje za limitní ,,pouze” 240 bytových jednotek
bez nového řešení dopravního napojení
lokality (viz. vyjádření pracovnice Odboru dopravy magistrátu města Brna
27.6.2005 na veřejném projednávání
v kině Svratka, článek pana starosty
Koláře ve zpravodaji Jundrov č.1/2004,
1/2005 atd.).
Třetí novinkou bylo veřejné projednávání změny územního plánu města
Brna v oblasti Komínské louky - Káčata
na OÚPR MMB dne 22.4.2010. Podle
této změny by mělo být území pro bytovou zástavbu rozšířeno od současné
hranice - cca. konce ulice Dubové až
po sportovní areál Káčata a ke komínskému mostu. Jednání probíhalo
za tichého souhlasu přítomného pana
starosty M. Koláře a místostarosty
M. Chládka, kteří k myšlence rozšíření
území pro zástavbu nevznesli žádnou

připomínku a i to přesto, že si jsou vědomi usnesení zastupitelstva, které ,,nesouhlasí s jakoukoli změnou regulativů
a ploch určených pro zástavbu (včetně
jejich rozšiřování) v katastru MČ Jundrov bez transparentního schválení
takových změn zastupitelstvem MČ
Jundrov.” Je smutné, že radní při projednávání změn územního plánu vědomě porušují procedurální postup pořizování změn ÚPmB, když tyto změny
nepředkládají k projednání zastupitelstvu, takže se o nich zastupitelé a běžní občané dozvídají až ve chvíli, kdy je
všechno ,,upečeno”.
Z výše uvedených informací tedy
vyplývá, že tlak na zastavění celého
území je enormní, a to i bez výstavby mostu. (OS Náš Jundrov podalo
narozdíl od radních při veřejném projednávání změny ÚP námitku, ve které
,,nesouhlasí s rozšířením území pro
výstavbu bez předchozího vyřešení
nového dopravního napojení mostem
přes řeku Svratku”).
Do budoucna tedy můžeme počítat
s tím, že metodou postupného ukrajování koleček salámu v dané lokalitě, vyroste 240 bytových jednotek, pak bude
vytvořena nová studie, která prokáže dopravní propustnost i při výstavbě dalších
X set bytových jednotek bez vybudování
mostu a bude se stavět vesele dál. Ulice
Veslařská, Nálepkova, Lelkova a Optátova budou svým dopravním zatížením
připomínat Koliště a všichni budou spokojeni. Nebo snad jen někteří???
Není snad konečně na čase, aby jundrovští občané vyjádřili svoji nespokojenost a žádali po zastupitelích aktivní
hájení svých zájmů? Není už na čase,
aby si jundrovští zastupitelé vynutili
na radě přístup k informacím, na které mají právo a začali spolurozhodovat o budoucnosti Jundrova? Není už
na čase, aby se alespoň někteří radní
konečně chytili za nos a …… to bych
byl asi až příliš naivní.
Pěkné a pohodové léto Vám přeje
Tomáš Beránek.
Škola nebo školka?
Nový rok, nové dotace. Tentokrát
z fondů EU na rozvoj školství a veřejných sportovišť a dětských hřišť.
Skvělá příležitost, jak nadstavit mateřskou školu na Dubové 1, jak konečně
zvelebit dětská hřišťátka, jak uskutečnit projekt sportovního hřiště za Dubovou, dobudovat a zpřístupnit sportovní hřiště u ZŠ Jasanová. Posledně
jmenovaný projekt jako jediný uspěl.
S jednou podmínkou. Hřiště musí být
zpřístupněno široké veřejnosti. Pokud
nebude tato podmínka naplněna, obec
musí peníze vrátit. Pro občany velmi
pozitivní zpráva.

O dotaci na nástavbu MŠ Dubová
nebylo vůbec požádáno, přitom nástavba je přesně účel, na který byla dotace
určena. To by ale musel existovat projekt, na základě něhož se dá o dotaci žádat. Studie, kterou se před přestavbou
tělocvičny na novou třídu místostarosta
Chládek hrdě oháněl, je jen bezcenná
vizualizace - podívejte, jak to budeme
mít hezké… Že by další habaďůra, tentokrát na mladé rodiny s malými dětmi?
Můžeme jen spekulovat o tom, jaké
jsou místostarostovi priority. Zdá se, že
se slepě a nekriticky zhlédl v pochybném megaprojektu internátní sportovní
školy s navazujícím studiem na přírodovědném lyceu, a to do té míry, že si
nevšímal podmínek, při jejichž splnění
má obec nárok o dotaci žádat.V nich totiž byl přesně vymezen účel, a rozhodně
se nejednalo o ubytování, jak byla jundrovská žádost koncipována. Proto nebyl
tento projekt ani zařazen k posouzení.
Všechno směřuje ke spekulacím,
co všechno je místostarosta Chládek
kvůli naplnění svého snu obětovat a zda
mu v tom starosta a rada pomáhají
z přesvědčení, nevědomosti nebo zištnosti. Jedno je již dnes jisté: jako první
oběť si vybrali Soukromou mateřskou
a základní školu Rozmarýnová, které
nechtějí prodloužit smlouvu. A takto se
budou postupně naší obcí plížit osobní
zájmy pana Chládka, které budou mít
pro kvalitu života občanů Jundrova nezvratitelné následky.
Ivana Fajnorová
Petice za zachování Soukromé mateřské školy a základní školy na ulici
Rozmarýnové
Poděkování občanům Jundrova
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům Jundrova, kteří podpořili školu podepsáním petice Na podporu zachování Soukromé mateřské školy
a základní školy v Jundrově na Rozmarýnové ulici. Tato petice byla předána
zástupcům městské částiBrno - Jundrov.
Pevně věříme, že tito zodpovědně přezkoumají možnost prodloužení nájemní
smlouvy našeho subjektu a ztotožní se
s názorem téměř 1300 podepsaných
(z toho bezmála 300 jundrovských) občanů, kteří považují působení této školy
za přínosnější pro Jundrov ve srovnání
s jinými plánovanými alternativami využití tohoto objektu.
Dana Pličková, Michal Pyšík,
Antonín Továrek
Sdružení pro záchranu a podporu
školy na ul. Rozmarýnová v Jundrově
www.zachranteskolu.cz

Cílem petice je podpořit zachování
Soukromé mateřské a základní školy na ulici Rozmarýnové ve stávajících
prostorách a apelovat na představitele
městské části Brno-Jundrov, aby dali
souhlas k prodloužení nájemní smlouvy
škole pro další období. Platnost nájemní smlouvy k prostorám školy končí 30.
června 2013. Představitelé městské části
Brno-Jundrov se vyjádřili, že škole nájemní smlouvu neprodlouží. Z vyjádření
významných představitelů městské části
vyplynulo, že MČ Jundrov preferuje vybudování střední školy průmyslového zaměření v prostorách stávající Soukromé
mateřské a základní školy. K takovému
kroku však nevyvstala v Jundrově objektivní potřeba, což je odůvodněno zejména demografickými příčinami: v současnosti roste počet dětí navštěvujících
mateřskou školu. Nyní a v následujících
letech proto je a bude zájem zejména o vzdělávání na základní škole a ne
o vzdělávání středoškolské. Zrušením
této základní školy by v městské části
zůstala pouze jedna základní škola, která
sníží dostupnost základního vzdělání pro
jundrovské děti. Děti a jejich rodiče přijdou o možnost výběru. Jen připomínáme, že provozování školních zařízení patří do působností obcí, a pokud základní
škola nebude provozována soukromým
subjektem, padne toto břemeno na obec.
Je tedy v zájmu samosprávy podpořit aktivitu soukromých osob, které se starají
o zajištění kvalitního vzdělávání našich
dětí. Je zřejmé, že v porovnání s počtem
dětí z Jundrova, které v současnosti navštěvují školu, počet dětí z Jundrova
na úzce specializované střední škole by
byl výrazně nižší. Považujeme za přínosné pro jundrovské děti, aby se jejich
základní škola nacházela co nejblíže
k domovu a to nejen z praktických důvodů (rodičům je umožněno děti do školy
doprovázet), ale i z důvodů bezpečnosti. Soukromá mateřská a základní škola
každoročně hradí nájemné a přispívá
tak nezanedbatelně do rozpočtu obce.
O skutečném zájmu občanů městské části Jundrov svědčí nejen velký ohlas této
petice, ale i založení občanského sdružení „Sdružení pro záchranu a podporu
školy na ul. Rozmarýnová v Jundrově“,
které usiluje o to, aby činnost školy mohla pokračovat ve stávajících prostorách
i po 30. červnu 2013.

Pálení v Jundrově
„To se zase jednou Zeleným něco povedlo…“ doneslo se ke mně jeden dubnový čtvrtek. Má hruď se začala nadouvat pýchou v domnění, že spoluobčané
Jundrova zaznamenávají naše skromné
úspěchy. Jaké bylo moje překvapení,
když jsem zjistila, že se jedná o pouhou
ironii. Zelení zastupitelé byli neprávem
obviňováni z toho, že Městská policie
vyinkasovala po tisícikoruně od několika Jundrováků nerespektujících
podmínky pro pálení odpadů v MČ
Brno-Jundrov, které stanoví obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č.26/2002, jíž se vydávají požární řády
městských částí v Brně.
Byla nám tak přisouzena moc, kterou v žádném případě v Jundrově nedisponujeme a ani disponovat nemůžeme. Při schvalování novel vyhlášek je
postup následující: poradní orgán rady
každé městské části, v tomto případě
komise životního prostředí, připravuje
materiály ke zpracovávání návrhů záležitostí určených k projednávání. Tento
materiál je pak předložen radě, která
s ním může a nemusí souhlasit a ta
připraví podklady pro schvalování Zastupitelstvem městské části s ohledem
na jejich vlastní postoj k projednávané
záležitosti. Komise tedy nemají žádné
rozhodovací pravomoci. Pokud následně zastupitelé na zasedání zastupitelstva takovýto bod schválí, doporučuje
Zastupitelstvu města Brna, aby změny
zapracovalo do novely příslušné vyhlášky. Poslední krok je již většinou jen formální záležitostí – změna se do novely
téměř vždy zapracuje.
A proč tedy pálení pouze ve čtvrtek
v období květen-září?
Nastavením těchto podmínek byla
snaha sjednotit dobu pálení s okolními městskými částmi, a to především
s ohledem na klimatické podmínky (inverze), které na jaře a na podzim velmi
negativně ovlivňují ovzduší v Jundrově.
Jednotný den v týdnu, v tomto případě
čtvrtek, má taky určitou logiku. Všichni
tak víme, že ve čtvrtek je lépe neotvírat
okna, nevěšet prádlo a nechodit s dětmi na dlouhé procházky a zbylých šest
dní, budeme moci zase dýchat čerstvý
vzduch a nikdo nás nebude žádným
kouřem obtěžovat.
Důležitá je ještě zmínka o rozložení
sil ve všech výše zmíněných jundrov-

ských orgánech, které se na schvalování
této novely podílely. I kdybychom měli
jiný názor (ovšem v tomto případě jsme
se s navrhovanými podmínkami ztotožnili) náš vliv na politická rozhodnutí
v Jundrově je velmi omezený. V komisi životního prostředí máme sice dva
členy (Martin Vyšinský a Ivana Fajnorová), ale proti nám stojí dva zástupci
ODS a jeden ČSSD. V radě zastoupeni
nejsme vůbec a v Zastupitelstvu jsme
opět v menšině … Blíží se podzimní
komunální volby a bude to jen na vás,
občanech Jundrova, zda se poměr sil
změní a my tak budeme mít konečně
možnost své návrhy realizovat.
A na závěr ještě všem provinilcům
postiženým pokutou vzkazuji: dodržujte, prosím, stanovená pravidla a můžete
pak svoji těžce vydělanou tisícovku využít daleko smysluplněji…
Ivana Fajnorová
Hřiště za Dubovou
Rok uplynul velmi rychle a loňské
představy o novém hřišti se bohužel
takovou rychlostí nepřiblížily. Letošní
Den pro hřiště prožijeme ještě na neopraveném prostoru, ale již máme jasnou
představu, jak by se nám využití této
sportovní plochy líbilo a jak si myslíme,
že bude nejvíce přínosné pro děti a rodiče a co nejméně narušující pro okolní
bydlící. Chcete-li se podívat i prodiskutovat námi předkládanou studii, vyjádřit
své připomínky, nápady a náměty, přijďte na 2. Den pro hřiště (viz pozvánka).
Studie bude k nahlédnutí i na našich
web stránkách.
Na první akci Den pro hřiště v červnu 2009 jsme díky vstřícným občanům
Jundrova získali 2500Kč, v březnu
jsme na Velikonoční zábavě měli zisk
1556Kč, v srpnu na Jundrovských hodech a v listopadu na Martinské zábavě z prodeje skleniček 944Kč. Z Velikonoční zábavy letos v dubnu máme
2573Kč a z prodeje skleniček 2421Kč.
Všechny tyto příjmy jsme vložili do veřejné sbírky Náš Jundrov – hřiště.
Za zpracování studie zaplatíme
v červnu 8000Kč. Věříme, že vzbudíme
i Váš zájem a přijdete podpořit námi
pořádané akce, jejichž výtěžek budeme nadále vkládat do zvelebování hřišť
v naší obci.
IK

Omluva
V pátek 14. 5. 2010 po šesté hodině večerní se vracely děti ze Soukromé mateřské školy a základní školy z týdenní cyklistické expedice. I přes upozornění pedagogů zaparkovali řidiči obou autobusů s přívěsy tak nešikovně, že zhruba na 40 minut
zcela zablokovali příjezd i výjezd z parkoviště na Jasanové ulici. Všem, kterým jsme díky neserióznosti řidičů autobusů
způsobili zdržení či další s tím spojené nepříjemnosti, se upřímně omlouváme.
Vedení Soukromé mateřské školy a základní školy Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

Nový Jundrov? díl 6. – most
V této části se zaměřím na nejkontroverznější téma lokality pod Dubovou
– tedy nový most do Jundrova. Za poslední 2 roky jsem v Jundrově nepotkal
nikoho, kdo by měl stanovisko k mostu
neutrální - v podstatě existují jen skupiny odpůrců a příznivců. I tak je velmi
zajímavé sledovat argumenty, pověsti
a souvislosti.
Umístění je prvním omylem mnohých občanů. Původní plán byl na most
téměř u KáČaT – tedy s cestou kolem
kotelny na Dubové po současné polní cestě mezi zahrádkami, poté dolů
k řece a rovně přes řeku, na druhé straně pak rovně napojeno na 4-proudou
silnici do Bystrce. Tento plán byl již
před řadou let změněn a nyní se počítá
s mostem pod Optátovou – tedy podél
nových bytovek a nového parkoviště
rovně přes řeku, za řekou pak velkým
obloukem zpět na současnou křižovatku u prodejny Opel. Přesný plán je vidět
v územním plánu [1]. V aktuálně platné
trase tak není pravda, že by si tímto řidiči zkracovali cestu přes Jundrov průjezdem Optátovy a Nálepkovy.
Existuje dokument označený jako
TEZ (technicko-ekonomické zadání),
které si na veřejné investice nechává zpracovávat magistrát a popisuje,
jak má stavba vypadat a kolik to bude
stát. Dokument k mostu jsem osobně neviděl, ale opakovaně se uvádí, že
cena byla spočítána na 73 mil. Kč, pan
Chládek pak s odvoláním na tento dokument opakovaně uvádí 80 mil. Kč.
Rozdíl obou částek je irelevantní.
Bez mostu nelze pod Dubovou stavět, je dalším omylem. V územním plánu zóny je od roku 1998 uvedeno, cituji:
„Pro lokality vymezené v režimu řízené
výstavby pod ul. Dubovou … navíc platí
podmínka, že výstavba je přípustná, jen
za předpokladu vybudování dostatečného dopravního napojení na sběrné
komunikace a to buď – propojení k ul.
přehradní vč. nového přemostění řeky
Svratky nebo – rozšíření ul. Optátovy
na dimenzi, která je určena prostorovou
regulací (stavební hranicí) pro zástavbu.“ [2]
Zmiňované rozšíření ulice Optátovy by znamenalo demolici všech

domů na straně k řece, jež začínají
u chodníku – tedy věc, která nenastala, a jen blázen by si mohl myslet, že
nastane. Tedy zbývá ona podmínka
mostu. Nutno však podotknout, že celý
režim řízené výstavby vždy byl a stále
je jen v směrné části územního plánu
zóny, nikoliv v části závazné. To dovoluje volnější výklad, který byl v letech
2003-4 proveden při povolování prvních 2 bytovek takto: 19.6.2003 „nárůst
dopravy … při realizaci 240 b.j. by byl
3,3 násobný… Z tohoto důvodu doporučujeme realizovat pouze I.etapu, tzn.
120 bytových jednotek a pro plynulost
dopravy v ulici Optátova zrušit parkovací stání dle doporučení zpracovatelů
modelů.“ [3] následně 18.6.2004 „Pro
navrhované území řízené výstavby byla
v květnu 2003 zpracována dopravní
studie Modely dopravních zátěží Jundrov, která vycházela z předpokladu…
120 bytových jednotek do roku 2006
a 240 bytových jednotek do roku 2010
… za předpokladu současné organizace
dopravy, bezpečně přenese uváděné dopravní zatížení I. a II. etapy“. Existují
další 3 vyjádření ze stejných let, ale ty
pouze kopírují některou z uvedených
variant, případně stojí mezi variantami.
Při povolování 3-tí a 4-té bytovky už se
nikdo mostem nezabýval.
Shrneme-li tedy na konci roku 2009
stav, postaveno 4BD = 103 bytů, staví
se 1RD s 2BJ (za Dubovou) a povolen
1RD s 1BJ (pod Dubovou) – celkem
tedy 106 BJ, z oněch zmíněných 360
tak zůstává k dalšímu povolení a realizaci bez mostu ještě 254 BJ.
Financování mostu je poslední zajímavostí. Celý roční rozpočet Jundrova
včetně školy a školky by nestačil ani
na 20% ceny mostu. Město Brno má
důležitější stavby na městském okruhu
a tato je dost drahá v poměru k počtu
obyvatel jež ji budou využívat. Pan místostarosta Chládek (doslovně „papouškovaný“ panem starostou Kolářem)
tvrdí, že most bude, když soukromému
investorovi povolí dalších 14 BD pod
Dubovou za těmi současnými. Zajímavé je, že když o tomtéž hovořil pan velkoinvestor v prosinci 2007 přede mnou
a panem Chládekem, tak hovořil o 30
mil. Kč na most, promenádu na KáČaTa i s petangovým hřištěm, a penzion

pro seniory. Když tentýž pan velkoinvestor hovořil na veřejném zastupitelstvu v březnu 2008 už hovořil jen řádově o 15-20 mil. Kč na veřejné stavby a to
ještě v závislosti na tom jak moc bytů
mu dovolí zastupitelé postavit a jak to
finančně vyjde (tedy ani tuto částku veřejně nechtěl slíbit).
I přesto, že v květnu 2009 zastupitelstvo Jundrova zvětšení výstavby
pod Dubovou odmítlo, v témže období na magistrát došlo cca 120 námitek
občanů proti této změně a od podzimu
2009 již magistrát s touto změnou nepočítá, tak v rozhovoru pro Rovnost [5]
starosta tvrdí, že výměna most a penzion pro seniory za bytovky je reálná. Tak
by mě zajímalo, jak by si pan Chládek
a pan Kolář představovali, že z NEslíbených 15-20 miliónů zaplatí most za 80
mil. a ještě penzion pro seniory a promenádu s petangovým hřištěm.
Samozřejmě když tam nebudou bytovky, tak můžou oba pánové tvrdit, že
by to tak bylo a že oni by to tak zařídili.
Jak? Za 2 roky co o tom slyším já, tak
neexistuje ani třeba jen nezávazný zápis ve kterém by velkoinvestor sliboval
alespoň tu zmíněnou část peněz a kde
pak vzít zbytek o tom se už nikdo nikdy
nezmiňoval.
Osobně most v jeho současné podobě (tedy spojnice od prodejny Opelu
k Optátově) považuji za dobrý počin,
avšak spojovat to ať již pozitivně či negativně s výstavbou bytovek mi přijde
velmi nelogické.
Pavel Výšek
vysek@email.cz
[1] územní plán města Brna, viz. www.
brno.cz -> odkaz územní plán
[2] územní plán zóny Brno-Jundrov,
výkres č. 11 – text opsán doslovně
včetně pravopisné hrubky.
[3] vyjádření ÚHA MMB (dnes
OÚPR) Ing. arch. Maselník, ze dne
19.6.2003, č.j. ÚHA/27632/03/Má/Kr
[4] vyjádření OÚPR MMB
Ing. Kršková, ze dne 18.6.2004, č.j.
OÚPR/31412/04/Krš
[5] Rovnost 7.11.2009, článek: „Spor
v Jundrově: rodinné domy, nebo bytovky“ viz. http://brnensky.denik.cz/

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!

Veřejná sbírka
Veřejná sbírka OS NJ byla zaregistrována u Krajského úřadu Jihomoravského kraje a koná se od 11.6.2009
do 11.5.2012. Je určena na rekonstrukci, údržbu a opravy veřejně přístupných dětských hřišť a sportovišť v Brně – Jundrově.
K 31. 5. 2010 činí 21.518 Kč. Všem přispěvovatelům mnohokrát děkujeme.
Případné finanční dary zasílejte na transparentní účet č.2344695028/5500 vedený u Raiffeisenbank. Na aktuální výši
účtu se můžete kdykoli podívat v přehledu transparentních účtů. Podrobný návod při hledání: z úvodní stránky www.
rb.cz  zvolte Firemní finance  Firmy  Firemní účty  Účty pro neziskové organizace, společenství vlastníků
a bytová družstva  Transparentní účet  vyberte Popis produktu  zadejte Občanské sdružení  v seznamu vyhledejte Náš Jundrov – hřiště  a máte přehled co a jak se s penězi děje.
IK

Občanské sdružení Náš Jundrov Vás srdečně zve na

2. DEN PRO HŘIŠTĚ

v pátek 25. 6. 2010 od 17hod na velkém hřišti za Dubovou
v Brně – Jundrově.
Přijďte si omrknout studii, jaké by hřiště mohlo
být po rekonstrukci.
Soutěže pro nadšené děti i dospěláky. Občerstvení a drobné odměny zajištěny.
V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Vstupné dobrovolné bude využito na vybavení veřejného hřiště v Jundrově.

LIPKA – pracoviště Rozmarýnek, Klub maminek Pírko:
Zveme Vás ve středu 23.6.2010 na HRÁTKY DO ZAHRÁDKY SE ZVÍŘÁTKY od 16.30 do 18.30hod. Účastníci
plní zábavné úkoly na samoobslužné stezce v zahradě. Pečení v peci, tvořivá dílnička a opékání vlastních špekáčků
pro děti do cca 8 let s doprovodem. Pohoda v příjemném prostředí Rozmarýnkovské zahrady. Vstupné 30Kč.
Na děti i dospělé se těší Irča Koláčná
PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH
bude od 9.září 2010 každý čtvrtek 20-21hod.v bazénu ZŠ Jasanová. Cena do konce roku 1.000Kč. Příležitostní
zájemci 75Kč/60min. Kontakt ircakolacna@seznam.cz nebo 608 831 157.

4. ROČNÍK ZÁVODU HORSKÝCH KOL „JUNDROVSKÝ KOPEČEK“ 7.8.2010
Prázdninové měsíce se kvapem blíží a s nimi se blíží i 4. ročník tradičního jundrovského cyklistického závodu „Jundrovský kopeček“, který pořádá oddíl cyklistiky Horokolo.
Trasa závodu je opět vedena převážně lesními cestami mezi Jundrovem a Kohoutovicemi a zahrádkářskou kolonií Juranka. Samozřejmě nechybí ani průjezd závodníků jundrovskými ulicemi. Letos nám velmi vyšly vstříc Lesy města Brna, když nám umožnily
krátký průjezd oborou a my tak můžeme vynechat problémový úsek u „ paloučku “ nad hájenkou.
Minulý ročník byl horkým favoritem na vítězství jundrovský bajker Václav Strnad z PELL´S Teamu, který měl ovšem velkou smůlu,
když již na pátém kilometru utrpěl ošklivý pád. Rval se statečně se zraněním i s náskokem soupeřů, ale první příčku obsadil borec
z Hlinska Marek Rauchfuss v čase 1:37:24,0 a Venca tak vzhledem k okolnostem skončil na krásném druhém místě. Třetí dojel
Tomáš Stupa z CK PLASTOLMEM.
Mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Veselá před Pavlínou Šulcovou a Veronikou Strašilovou.
Protože se traťové rekordy každým rokem neustále vylepšují i letos očekáváme lítý boj o přední místa a budeme přát Vencovi Strnadovi, aby konečně vyhrál i na „ domácím hřišti “.
Tímto tedy zveme všechny příznivce sportu, aby přišli okusit příjemnou atmosféru závodu a ostatní občany prosíme o shovívavost,
protože uspořádat takovouto akci bez trochu toho „kraválu“ prostě nejde.
Letošní závod se jede 7. srpna a bude odstartován ve 1300 hod.
Po dokončení závodu bude zábava při trampské kapele, na kterou taktéž všechny srdečně zveme.
Občerstvení je zajištěno!

Parametry 4. ročníku cyklosoutěže:
PREZENTACE:
Pátek: 	
Sobota:
CÍL: 	
DÉLKA ZÁVODU:
PŘEVÝŠENÍ:
Počet občerstvovacích stanic: 	
Startovné
Startovné v den závodu
INFORMACE:
Přihlášky zasílejte na adresu:

Stadion SK Jundrov, Veslařská 124
6.8.2010
1600÷2000
7.8.2010 0900÷1200
START : KC Svratka
Stadion SK Jundrov, Veslařská 124
45 km
1 200 m
3
300 Kč - bezhotovostní platba na účet 19-1341675369/0800
350 Kč
tel.: 724 081 350
e-mail : ckjundrov@ seznam.cz
www.horokolo.wz.cz
Martin Vyšinský, Lelkova 65, 637 00 Brno.

V RÁMCI TÉTO AKCE NABÍZÍME VŠEM POTENCIÁLNÍM SPONZORŮM PREZENTACI JEJICH FIREM.

MLS NA LŽÍCE
4x klasické BEBE sušenky, 1 500 ml mléka, 100 g bílé
čokolády, 2 vanilkové pudinky, 100 g tmavé čokolády, 2 kakaové pudinky, 6 PL cukru, 4 PL Gustinu,
1 máslo, 1 višňový džem, rum, 2 šlehačky, 2 ztužovače,
2 zakysané smetany, na posyp kakao+skořice.
Postup:
uvaříme každý pudink v 0,75l mléka, 3 PL cukru, 2 PL
Gustinu. Do horkého vanilkového pudinku vmícháme
bílou čokoládu a mícháme do rozpuštění. Do kakaového stejným způsobem vmícháme tmavou čokoládu. Po vychladnutí přidáme 1/2 másla do každého
a vyšleháme v krém. Šlehačky ušleháme se ztužovači
a poté smícháme se zakysanou smetanou smíchanou
s vanilkovým cukrem.
Na velký plech klademe BEBE jednu vedle druhé,
pokapeme rumem a potřeme vanilkovým krémem. Následuje vrstva BEBE namáčených ve višňovém džemu promíchaném
s 3 PL rumu. Pokládáme namazanou stranou na vanilkový krém, potřeme zbývajícím džemem s rumem a přiklopíme další
vrstvou BEBE. Pak rozetřeme čokoládový krém, pokryjeme poslední vrstvou BEBE a pokapeme opět rumem. Navrch rozetřeme šlehačkový krém a posypem kakaem i skořicí. Dáme vychladit do lednice, nejlépe přes noc. Je to lahoda.

