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Změny, změny, změny
Vážení čtenáři,
nejdůležitější jundrovskou událostí podzimu bylo konání voleb do obecního zastupitelstva. V jejích výsledcích se i u nás projevil trend
touhy voličů po změně a očištění radnic od nejvýraznějších ,,kmotříčků“.
Na rozdíl od jiných obcí bylo přání voličů vyslyšeno.V Jundrově se podařilo sestavit koalici z nových, slušných lidí, nezatížených starými vazbami a rozhodnutími, ješitností, nebo únavou a opotřebovaností.
Předpokládám, že změny na radnici pocítíme co nejdříve i v běžném životě. Zejména slibované zlepšení komunikace s občany a vtáhnutí jundrováků do řešení problémů obce formou zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva, pořádání besed a anket jsou v přímém kontrastu s praxí minulých let. Náš nezájem a nevyužití nabídky k aktivní spolupráci občanů s radnicí, zvláště v době tvorby nového územního
plánu, by bylo zahozením vzácné příležitosti.
Změny ve vedení obce by měly přinést i změny v činnosti občanského sdružení Náš Jundrov. Doufám, že už nadále nebudeme muset
ztrácet čas tvořením jakési ,,občanské opozice“ a suplovat funkci radničního zpravodaje v oblasti objektivního informování o ,,citlivých
problémech“ obce. Těším se, že nám o to víc energie zbude na aktivity pozitivní, jako je pořádání společenských akcí, podpora obnovy
sportovišť a dětských hřišť a celkové ,,rozhýbání“ občanské společnosti v Jundrově.
Vážení sousedé a spoluobčané, jménem občanského sdružení Vám přeji krásné vánoce a příjemný život v naší městské části.
Jundrov bude takový, jaký si ho uděláme.
Tomáš Beránek.

Milí čtenáři,
již dva měsíce uplynuly od komunálních voleb, chvíle, kdy jste měli možnost
přenést svoji představu o složení radniční
samosprávy na volební lístek. Nakolik
se vaše přání naplnila, můžete posoudit
jen vy sami. Mně nezbývá než poděkovat
za vaši účast, jíž jste projevili svoji důvěru a slibuji, že jako starostka se budu
ze všech sil snažit, abych vaše očekávání
naplnila beze zbytku. Věřím, že spolu
s novými radními se stanu synonymem
nového směřování – více otevřenosti,
transparentnosti a připravenosti vést
s vámi dialog o důležitých krocích v naší
městské části.
Blíží se konec roku a začátek roku
nového. Každý rok byl, je a bude výjimečný a neopakovatelný. Stejně tak Vánoce
mají každoročně svoji neopakovatelnou
atmosféru. Ze srdce vám přeji, aby tyto
krásné svátky byly naplněné štěstím
a do nového roku 2011 přeji vykročení
správnou nohou, aby následujících 365
dní bylo pro vás co nejpohodovějších.
Vaše Ivana Fajnorová

Rozmarýnek v zimě
Středisko ekologické výchovy Rozmarýnek je jedním z pracovišť Lipky. Již 13.
rok nabízí v Jundrově nejen přírodovědné
aktivity pro žáky, rodiče s dětmi i širokou
veřejnost. Nový školní rok jsme začali již
tradičním kroužkováním, na kterém se
rodiče i děti mohli hravou formou seznámit s nabídkou našich kroužků. Kromě
tradičních kroužků, které na Rozmarýnku
probíhají už několikátou sezónu, je letošní
novinkou Angličtina hrou na Rozmarýnku
pro malé předškoláky a mladší školáky pod
vedením Jany Hájkové v pondělí od 16.30
do 17.15. Podzim patřil dále akcím jako
Co se děje v zahrádce – jablečné atrakce,
Malá Jundrovská či Martinská slavnost.
Na konci října v době podzimních prázdnin se na Rozmarýnku uskutečnil krátký
příměstský tábor, motivovaný říší skřítků.
S příchodem prvního sněhu dorazily
jedličky v květináčích, které si zájemci
za cenu 90 korun mohou koupit každý den
do 18 hodin na Rozmarýnové 6. Doneste
si od nás domů voňavý kousek lesa, který
při správné péči můžete na jaře vrátit
do přírody. Malé stromečky tohoto jehličnanu můžete na jaře vysadit buďto na svou
zahrádku a nebo při společném sázení
jedliček do lesa v dubnu.
Připomínáme, že Rozmarýnková zahrada ač právě přikryta velkou čepicí sněhu
je stále otevřena široké veřejnosti a to
obvykle ve všední dny do 18 hodin.
Ve dnech 22. a 23. prosince proběhne
celodenní Předvánoční tvořivé setkání

na Rozmarýnku pro děti od 8 do 12 let.
Otevřeno všem dětem, které chtějí nasát
předvánoční atmosféru a něco voňavého si
vlastnoručně upéct či vyrobit. Cena 270 Kč
za jeden den. Hlaste se předem na e-mailovou adresu rozmarynek@lipka.cz.
Sobota 22. ledna KERAMIKOVÁNÍ
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 90 nebo 160 Kč. V ceně
materiál i vypálení výrobku. Přihlašování
na emailu veronika.chlubna@lipka.cz
do 14. 1. 2011.
Jednou až dvakrát měsíčně bude v zimním období v úterý od 18 hodin probíhat
už 6. ročník odborných přednášek pro
veřejnost „Zdravé bydlení“ pod garancí
Dany Kellnerové.
Další informace o činnosti pracoviště
a aktuálních akcích naleznete na www.
lipka.cz/rozmarynek.
Pracovníci Rozmarýnku přejí všem
Jundrovákům krásné zimní dny a úspěšný
vstup do nového roku.
Za Rozmarýnek Ing. Marcela Pálková

JEDLIČKY V EKOPORADNÉ PŘÍMO V JUNDROVĚ!
• Chcete si koupit vánoční stromek v květináči a nevíte kde?
• Už jste si jej koupili a nevíte jak ho připravit na pobyt v místnosti tak, aby přežil?
• Vánoce jsou za Vámi a zbývá obligátní „Kam s ním?“.
Na všechny tyto otázky a na mnoho dalších z nejrůznějších oblastí všednodenního života Vám odpoví ekoporadny Lipky, které
jsou součástí Sítě environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji.
Nejbližší máte přímo v Jundrově na Rozmarýnku (Rozmarýnová 6).
Hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 13–15 h a dle domluvy, e-mail: rozmarynek@lipka.cz, tel. 541 220 208.
Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí a Jihomoravským krajem.

Sokol Jundrov oznamuje:
S novým školním rokem, po vymalování sokolovny a opravě střechy zahájil T.J. Sokol Jundrov v měsíci září opět svoji činnost.
Zveme mezi sebe všechny zájemce o aktivní pohyb v příjemném kolektivu. Vybrat si můžete z jednotlivých oddílů dle rozvrhu
hodin a přijít si vyzkoušet cvičební hodinu po dohodě s vedoucím oddílu.
Bližší informace o jednotlivých oddílech Vám rada zodpovím na e-mailu stastnare@seznam.cz.
V současné době jsou méně naplněny zejména oddíly:
- Břišní tance (ženy bez rozdílu věku).
- Mladší žáci (věk cca 7-12 let), míčové hry - florball, základy gymnastiky.
- Mladší žákyně (věk cca 7-12 let), cvičení s hudbou a na nářadí - zejména trampolína, gymnastika.
		
		

Renata Šťastná
starostka T.J. Sokol Jundrov
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ZELENÁ PRO NÁŠ JUNDROV

děkují svým příznivcům za podporu ve volbách do obecního zastupitelstva.
Vaši důvěru nezklameme.
Společně budeme tvořit budoucnost Jundrova
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