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Drazí Jundrováci!

Co je u nás nového?

Co jsme pro Vás dělali v posledních 4 letech

Co je u nás stejného

Azurové Stránky jsou periodickou tiskovinou politického hnutí Jundrováci, ev. č. MK ČR E 21669

 AZUROVÉ STRÁNKY 2/2014

Chystáme se obhajovat mandát v nadcházejících komunálních volbách, a proto bychom Vám rádi předložili 
několik informací na počátku naší kampaně.

Zjednodušili jsme název našeho hnutí z “Jundrov žádá nové tváře” na “Jundrováci”. Jak mnozí víte, jmenoval se tak od 
počátku náš web, čili jde jen o napravení určitého nesouladu.

Změnili jsme radnici. 
Zní to možná až příliš sebevědomě, ale věřte, že je tomu tak. Výčet věcí, které naši 3 zastupitelé a zároveň 2 radní iniciovali, 
připravili, či alespoň aktivně podporovali, by byl dlouhý. 
Za klíčové považujeme otevření radnice: konkrétně iniciaci besed na ožehavá témata typu územní plán nebo pálení zahrad-
ního odpadu a naprostá změna komunikace s občany. O důležitých tématech informujeme dopředu, vítáme reakce a 
nebráníme se kritice či dialogu. Názor občanů je pro nás nejdůležitější!
Veškeré veřejné zakázky MČ Brno - Jundrov jsou vyvěšeny na vývěskách i na internetu, čímž dosahujeme většího množství 
soutěžících a následně i nižších nákladů. Výběrová řízení posuzují komise složené zejména z úředníků arada MČ rozhoduje na 
základě jejich analýzy a doporučení. Setrvale tlačíme na kvalitu práce Úřadu, chceme pro Vás kvalitní úředníky a není problém 
hledat a měnit je. Stejně tak nechceme prostředníky ve službách typu firmy na správu bytů, kterou si už zajišťuje Úřad sám a 
je to tak nejlepší pro všechny.
Obecní byty: Prosadili jsme dokončení deregulace nájemného při akcentu na sociální úhel pohledu (zejména kvůli seniorům, 
kteří dlouhodobě bydlí v obecních bytech). Dokončujeme rekonstrukci všech obecních bytů na standard 21. století. Současně 
jsme nekompromisně postupovali vůči nájemníkům, kteří byty využívali v rozporu s principem obecních bytů či je vůbec 
nevyužívali (u takovýchto nájemníků jsme zvýšili nájem na reálnou úroveň nebo jsme se s nimi přímo rozloučili a získali tak 
byty pro skutečně potřebné občany).

Stále si myslíme, že pro volby do komunálních samospráv je výrazně lepší mluvit o reálných věcech, které reprezentují 
konkrétní lidé. Chceme změnit stereotyp, že volíme komunální kandidáty stejné jako kandidáty/strany do vyšších pater 
politiky (Parlament, prezident apod.). Představitelé politických stran na komunální úrovni poté nepřinášejí žádné myšlenky, 
pouze dostatečně dlouho setrvají v místní organizaci či kandidátce, aby byli v případě úspěchu strany na celostátní úrovni 
zvoleni i oni do komunální politiky.

Náš názor je, že politika není byznys, ale služba občanům. Sami tak ve svém volním čase a za své peníze prosazujeme myšlen-
ky, které považujeme za správné. Máte možnost volit nás na základě jasného programu a tváří, jak jste to udělali v roce 2010. 

Budeme Vám představovat hlavní body našeho programu v dalších našich Azurových stránkách.

Pěkný zbytek léta Vám přejí


