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Vážení spoluobčané.
Ve vydání občasníku, které se Vám právě dostalo do rukou, si můžete přečíst zejména informace o kulturním a společenském dění
v Jundrově, o akcích které proběhly a které se chystáme uskutečnit.
S příchodem nového vedení na jundrovskou radnici necítíme potřebu suplovat obecní zpravodaj, jako vyvážený a objektivní zdroj informací. Zdá se, že nová rada pracuje ve prospěch většiny jundrovských občanů a jundrovským občanům naslouchá (veřejné besedy, ankety,
boj proti necitlivému rozšiřování Jundrova, otevřenost radničního zpravodaje atd.).
Doufám, že v tomto novém stylu bude vedení radnice pokračovat a že přinese co nejdříve hmatatelné výsledky.
Pěkné jaro přeje Tomáš Beránek
ANKETA - HŘIŠTĚ ZA DUBOVOU
OSNJ se v průběhu dubna obrací
na obyvatele sousedící se sportovištěm
mezi domy ulic Březová a Dubová s otázkou Jaký je Váš názor?
Nabízíme dvě možné varianty dle
zhotovených studií na rekonstrukci stávajícího sportoviště.
Varianta A – Velké hřiště pro kolektivní sporty = Sportoviště s umělým
povrchem o rozměrech 20x40m. Využití
pro tenis, badminton, nohejbal, házenou,
fotbal, basketbal a další míčové hry. Terasy se schodišti a posezením pro diváky.
Odhlučňovací prvky.
Varianta B – Víceúčelové hřiště Stonožka = Velké hřiště rozděleno na část
sportovní určenou pro míčové hry (minifotbal, minikošíková), jízdu na bruslích,
koloběžce i kole. A na část herní s umístěním mnohostraných herních prvků
pro děti 3-10let. Terasy s pojezdovými
rampami pro kočárky a vozíky využité
jako klidová, divácká a společenská
zóna. Odhlučňovací prvky.
Varianta C – Jiné využití = Vlastní
nápad vhodný k realizaci.
Výsledky předáme RMČ Jundrov,
která jich může využít při zadávání
zpracování projektové dokumentace. Svůj
názor nám mohou dát vědět samozřejmě
i ostatní obyvatelé Jundrova. Anketní
lístek naleznete na www.nasjundrov.cz.
Děkujeme.

PŘIPOMÍNKY K VARIANTÁM
KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTA BRNA
Dne 10.3.2011 podalo naše občanské
sdružení na OÚPR magistrátu města
Brna připomínky k variantám konceptu
územního plánu v tomto znění:
1) Připomínka k rozvojové lokalitě
„Ju-1“ ( Jundrov - lokalit a Juranka
V této rozvojové lokalitě preferujeme variantu III. konceptu ÚPmB a to
z důvodu nepřiměřené zátěže (zejména
dopravní - exhalace, hluk, zácpy, bezpečnost atd.) pro obyvatele současného Jundrova v případě zastavění tohoto území.
2) Připomínka k rozvojové lokalitě
„Ju-2“(Jundrov - lokalita Kouty)
V této lokalitě požadujeme nahradit
navrhovanou regulaci „S/a2“ regulací
„S/o1“. Toto plošné uspořádání více vyhovuje charakteru sportovišť potřebných
v naší městské části, charakteru krajiny
i záměru projektu Údolí Svratky, jako
prostoru pro aktivní rekreaci obyvatelstva.
3) Připomínka k rozvojové lokalitě
„Ju-4“ (Jundrov - lokalita „Pod Dubovou
- Káčata“)
Požadujeme maximálně omezit výstavbu v této lokalitě, neboť ta a následný
nárůst obyvatelstva zatíží (opět zejména
dopravou a exhalacemi - Jundrov leží v inverzní kotlině) obyvatele ulic Veslařská,
Optátova, Nálepkova, Lelkova a přilehlých
ulic. Dopravní napojení lokality „Ju-4“
je možné právě jen po výše jmenovaných
ulicích. Zejména možné zablokování křižovatky ulice Nálepkovy a Lelkovy je kritické
i z hlediska bezpečnostního - v případě
havárie představuje jediný přístup složek
IZS do starého Jundrova. Proto je pro
nás varianta I. konceptu ÚP nepřijatelná.
Požadujeme plochu pro výstavbu v lokalitě
nerozšiřovat a na plochách již schválených
pro výstavbu uplatnit namísto navrhované
regulace „B/v3“regulaci „B/d2“.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
OSNJ zaregistrovalo u Krajského úřadu Jihomoravského kraje od 11. 6. 2009
do 11.5.2012 na transparentním účtu
č.2344695028/5500 u Raiffeisenbank
Veřejnou sbírku na rekonstrukci, údržbu
a opravy veřejně přístupných dětských
hřišť a sportovišť v Brně – Jundrově.
K 28. 3. 2011 činí 24.202Kč. Loni
v červnu jsme zaplatili 8000 Kč za studii.
Studie k nahlédnutí na web stránkách
OSNJ.
Na výši účtu Veřejné sbírky se můžete
podívat na 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
Všem přispěvovatelům mnohokrát
děkujeme.

ROZMARÝNEK – pracoviště Lipky v Jundrově připravilo pro Jundrováky tyto akce:
14. 5. Zahradní slavnost a terénní závod Jundrovským rygolem.
Zveme mladé i starší na příjemnou sobotu naplněnou programem nejen pro rodiny s dětmi. Občerstvení, hry, divadlo
a další jen za 50 Kč/osoba nebo 100 Kč/rodina. Zahrada Rozmarýnku, kterou může každý Jundrovák navštívit, protože
je každý den volně přístupná veřejnosti, bude na této akci slavnostně zařazena mezi ukázkové veřejné přírodní zahrady.
Půjde o první takovou zahradu, spojenou s dětským hřištěm, v Jihomoravském kraji!

Rozmarýnek stále nabízí volná místa na letních táborech.
Více informací na www.lipka.cz/rozmarynek nebo na tel 541220208.
Přejeme příjemné jaro.
Za pracovníky Rozmarýnku Martin Šrom

Občanské sdružení Náš Jundrov Vás srdečně zve na

3. DEN PRO HŘIŠTĚ
v sobotu 4. 6. 2011 od 10:00 hod.
na velkém hřišti za Dubovou v Brně – Jundrově

Co nového na hřišti? • Jaké jsou názory sousedů a RMČ?

Soutěže pro nadšené děti i dospěláky. • Občerstvení a drobné odměny zajištěny.
V případě deštivého počasí se akce nekoná.
Dobrovolné vstupné bude využito na vybavení veřejného hřiště v Jundrově.

Jundrovská krojovaná chasa, Občanské sdružení Náš Jundrov a
S.K. sokol Jundrov zvou širokou veřejnost na

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ ZÁBAVU
SPOJENOU S OCHUTNÁVKOU VÍN,

která se uskuteční 24.4.2011 v jundrovské sokolovně, Stromovka 6.
Začátek koštu: 19.00 hod. Od 20:00 hod. hraje cimbálová muzika Spolek odvážných
K ochutnání více než 100 vzorků moravských i zahraničních vín.
Součástí programu je předávání stárkovského práva.
Vstupné včetně katalogu, skleničky a konzumace vína: 200 Kč.
Vstupné pro krojované: 100 Kč.
Vstupné pro sponzora 5ti a více vzorků zdarma.
Kontakt: Tomáš Beránek, Pivoňkova 11, tel: 777 270 893

Na příjemná setkání na kulturně - společenských akcích v Jundrově se těší členové občanského sdružení Náš Jundrov

